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Wiadomość tygodnia 

 

 

75-lecie oblatów na Świętym Krzyżu  

 

 

16 stycznia 2011 roku minęło 75. lat, kiedy 

pierwszy Oblat Maryi Niepokalanej o. Jan 

Kulawy, przybył do świętokrzyskiego 

sanktuarium by w imieniu Polskiej Prowin-

cji objąć Święty Krzyż. 

   

Jak to się zaczęło... trochę historii 

 

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej są i 

wzrastają w wielkiej rodzinie zakonów od 

1826 r., w Polsce od 1919, a na Świętym 

Krzyżu od 1936 r., to znaczy od 75 lat. 

Wśród oblatów z pokolenia na pokolenie 

krąży porzekadło: „benedyktyni ukochali 

góry, cystersi doliny, oblaci ruiny". I rze-

czywiście, były ruiny na Świętym Krzyżu - i 

my oblaci umiłowaliśmy je i przejęliśmy. 

Benedyktyni po haniebnej kasacie w 1818 

r. powrócili na Święty Krzyż po pierwszej 

wojnie światowej (1920). Po 3 latach 

definitywnie opuszczają opactwo. Przej-

muje je Kuria Sandomierska. Na Świętym 

Krzyżu rezyduje rektor, który opiekuje się 

sanktuarium i pracuje jako kapelan wię-

zienia. W 1936 r. Oblaci przejmują Święty 

Krzyż. Do Polski przybyli oblaci z prowincji 

niemieckiej w 1919 roku. Osiedlili się w 

Piekarach Śląskich i włączyli w pracę 

misjonarską z myślą o założeniu prowincji. 

Po instalacji kilku domów, generał zgro-

madzenia erygował w 1925 r. Polską 

Prowincję. Rozwijała się dynamicznie. W 

1936 r. posiadała już 9 domów, w tym 

Niższe i Wyższe Seminarium Duchowne 

oraz nowicjat. W jej skład wchodziło 287 

członków: 57 kapłanów, 67 braci, 143 

kleryków i 20 nowicjuszy. Był to już 

znaczny potencjał personalny i materialny, 

jakim dysponowała Polska Prowincja. 

Okrzepła już w dziele tworzenia, ale była 

ciągle na dorobku. W tym kontekście 

pojawiła się myśl przejęcia przez Oblatów 

sanktuarium świętokrzyskiego. 

 

Nowe perspektywy... kustosze Relikwii 

Drzewa Krzyża Świętego 

Pierwszy, z propozycją przejęcia Świętego 

Krzyża wystąpił ks. prałat Świetlicki z 

Wierzbnika. Poparli go księża diecezji 

sandomierskiej. Entuzjastycznie przyjęli 

propozycję ojcowie: Jan Kulawy i Grze-

siak, którzy głosili misje w parafii księdza 

prałata. Ksiądz prałat zawiózł ich na Świę-

ty Krzyż. Ojciec Kulawy był oczarowany 

miejscem: piękne położenie, brak placówki 

oblackiej w tych stronach Polski, samo 

sanktuarium świętokrzyskie - wszystko 

przemawiało "za". Lecz pojawiły się liczne 

trudności. Przejęcie Świętego Krzyża nie 

leżało w charyzmacie zgromadzenia - 

byliśmy przecież Oblata¬mi Maryi Niepo-

kalanej. Klasztor był całkowicie zrujnowa-

ny, wielka odległość od kolei - tak ważny 

element w pracy misjonarskiej - i oczywi-

ście wielkie i ciężkie więzienie tuż przy 

klasztorze. Wszystkie te trudności trzeba 

było przezwyciężyć. Przezwyciężono. 

Wysyłano na "wizję lokalną" na Święty 

Krzyż o. Jana Cyrysa, który pozytywnie 

zaopiniował całą sprawę.  

Dnia 2 stycznia 1936 roku zawarto umowę 

między diecezją sandomierską a Prowin-

cją Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokala-

nej w Poznaniu. W umowie ks. administra-

tor diecezji sandomierskiej "oddaje Zgro-

madzeniu Ojców Oblatów w administrację 

kościół pod wezwaniem św. Krzyża na 

Łysej Górze [ ... ] z całą własnością ko-

ścielną. [ ... ] Łącznie z kościołem na Łysej 

Górze Oblaci otrzymują pod opiekę Reli-

kwie Drzewa Krzyża Świętego. Oblaci na 

Świętym Krzyżu "urządzą dom misyjny i 

będą dawać misje i rekolekcje w parafiach 

diecezji sandomierskiej". Oblaci mogą 

wznosić i przerabiać budynki kościelne, 

restaurować kościół wewnątrz i zewnątrz". 

W dniu 16 stycznia 1936 roku, "gdy straż 

więzienna zatrąbiła hejnał południowy o 

godz. 12-tej, ojciec Jan Kulawy wkraczał w 

progi klasztoru. 17 stycznia odprawił 

pierwszą Mszę Św. na Świętym Krzyżu w 

asyście ks. Piotrowicza". Tak zaczęła się 

wielka epopeja oblacka na Świętym Krzy-

żu. Pobenedyktyński klasztor ponownie 

ożył, ale już z duszą i charyzmatem oblac-

kim.  

 

"Oblaci mogą wznosić i przerabiać 

budynki kościelne "  

Tę możliwość przyjęli jako najważniejsze 

zobowiązanie! Trzeba było rozpocząć 

wielkie dzieło renowacji narodowego 

sanktuarium świętokrzyskiego. Kroniki 

$#guid{E40CE2E 1-9A11-4585-A716-BCE44E F88C16}#$ 
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domowe przez wiele lat będą raczej "księ-

gami budowlanymi" niż kronikami życia i 

działalności oblackiej . Do dnia dzisiejsze-

go trwa odbudowa i restauracja najstar-

szego polskiego sanktuarium jakim jest 

Święty Krzyż. Dziś przy wielkiej pomocy i 

zaangażowaniu władz wojewódzkich, 

samorządowych, gminnych oraz naszej 

rodziny zakonnej i wielu pielgrzymów i 

turystów Oblaci przywracają wnętrzom 

sanktuarium ich dawną świetność oraz 

pragną zapewnić jednocześnie właściwe 

standardy dla przybywających. Niewątpli-

wie wielkim wyzwaniem jest odbudowa 

zniszczonej wierzy kościelnej i moderniza-

cja klasztoru. Plany i nadzieje są wielkie, 

ale potrzeba ludzi dobrej woli, którzy ze-

chcą wspierać inicjatywy podejmowane 

prze Oblatów. Dziś Święty Krzyż promie-

niuje jak dawniej świętością i kulturą, 

chociaż inaczej niż dawniej - teraz po 

oblacku. 

 

Święty Krzyż - domem formacyjnym... 

W 1952 r. erygowano na Świętym Krzyżu 

nowicjat Polskiej Prowincji. Z kilkuletnią 

przerwą nowicjat istnieje i kształtuje przy-

szłych oblatów do dnia dzisiejszego. No-

wicjat jest czasem wprowadzenia w życie 

zakonne, czasem próby, który trwa pełne 

12 miesięcy. Rozpoczyna się 7 września 

złożeniem przyrzeczeń nowicjackich, a 

kończy 8 września następnego roku obłó-

czynami (przywdzianiem zakonnego habi-

tu) i złożeniem pierwszych ślubów zakon-

nych. To wprowadzenie w życie zakonne 

odbywa się pod okiem mistrza nowicjuszy. 

Przybliża on młodym ludziom sens ślubów 

zakonnych, pomaga rozeznawać powoła-

nie i przez modlitwę oraz całkowite ofiaro-

wanie się Bogu przygotować się do złoże-

nia pierwszych ślubów zakonnych. Obec-

nie swój nowicjat przeżywa 18 młodzień-

ców. 

 

Uroczystości Jubileuszowe... 

 

Główne uroczystości związane z 75 rocz-

nicą  pobytu Oblatów na Świętym Krzyżu 

zaplanowaliśmy na 19 czerwca na godz. 

12.00. W tym dniu będziemy przeżywać 

także odpust ku czci Trójcy Przenajświęt-

szej oraz Regionalny Zjazd Przyjaciół Misji 

Oblackich. Do przeżywania Jubileuszu 

zaprosiliśmy księży biskupów trzech die-

cezji: sandomierskiej, kieleckiej i radom-

skiej. Pragniemy zaprosić do wspólnej 

modlitwy dziękczynnej wszystkich wier-

nych. Niech nie zabraknie nikogo w tym 

szczególnym dniu by razem z nami wy-

śpiewać Bogu „Magnificat" za wielkie 

rzeczy jakie dokonał i dokonuje na Świę-

tym Krzyżu przez posługę Ojców Oblatów.  

Za: www.oblaci.pl

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Redemptoryści w Polsce mają  

nowego prowincjała 

 

W dniu 17 stycznia 2011 roku w ośrodku 

rekolekcyjnym redemptorystów w Rowach 

rozpoczęła się XV Kapituła sprawozdaw-

czo-wyborcza Prowincji Warszawskiej 

Redemptorystów. W Kapitule biorą udział 

redemptoryści pracujący zarówno w Pol-

sce, jak też w wielu miejscach całego 

świata (Europie, Ameryce Północnej, Ame-

ryce Południowej i Azji).  

   

 

 

Uczestnicy Kapituły wysłuchali i dokonali 

oceny sprawozdań z działalności dotych-

czasowego Zarządu i poszczególnych 

Sekretariatów Prowincji, dostrzegając 

dynamiczne zaangażowanie Redemptory-

stów w działalność rekolekcyjno-misyjną, 

pracę duszpasterską, misje zagraniczne, 

posługę w sferze mediów, jak również w 

pracę na polu naukowym.  

 

Kapituła dokonała wyboru nowego Przeło-

żonego Prowincji Warszawskiej Redemp-

torystów, którym na najbliższe 4 lata został 

o. dr Janusz Sok CSsR. Urodził się on 20 

września 1966 r. w Dębicy. Po ukończeniu 

szkoły średniej studiował na kierunku 

filozofii przyrody na Katolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim.  W 1986 r. wstąpił do Zgro-

madzenia Redemptorystów, pierwszą 

profesję zakonną złożył 2 lutego 1988 r. Po 

ukończeniu studiów filozoficzno-

teologicznych w WSD Redemptorystów w 

Tuchowie uzyskał stopień magistra teologii 

i przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 

1993 r. Następnie rozpoczął studia na 

kierunku muzykologii kościelnej na ATK 

(obecnie UKSW) w Warszawie, uzyskując 

w 1998 r. stopień magistra muzykologii. 

Ukończył także Podyplomowe Studium 

Dyrygenckie na Akademii Muzycznej w 

Bydgoszczy.  

 

W latach 1998-2002 wykładał muzykę w 

WSD Redemptorystów w Tuchowie. W 

2004 r. uzyskał doktorat z muzykologii na 

UKSW w Warszawie na podstawie roz-

prawy Graduał ms. 2a z Biblioteki Sióstr 

Klarysek ze Starego Sącza w świetle tra-

dycji polskiej i europejskiej. Jest członkiem 

honorowym Stowarzyszenia „Musica Sa-

cra".  

 

W latach 2002-2005 był radnym nadzwy-

czajnym w Zarządzie Prowincji, drugim 

dyrygentem chóru na UKSW i duszpaste-

rzem akademickim w Warszawie. Od roku 

2005 pełnił urząd ekonoma Prowincji. 

Podejmował także posługę rekolekcjonisty 

oraz koordynował akcję pomocy Kościoło-

wi na Wschodzie „Mission Apeal", prowa-

dzoną przez polskich redemptorystów w 

USA. Za: www.redemptor.pl   

 

Pierwsze spotkanie Forum  

Społecznego 

 

W poniedziałek 24 stycznia odbywa się 

pierwsze spotkanie Forum Społecznego 

Michała Archanioła, powstałego z inicjaty-

wy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickie-

go SAC, pod patronatem abpa Henryka 

Hosera.  

  

  

 

Jak piszą organizatorzy Forum Prof. An-

drzej Ochocki oraz ks. prof. Witold Zda-

niewicz: Powołanie Forum Społecznego 

Michała Archanioła ma przede wszystkim 

na celu pobudzić dyskusję na temat waż-

nych problemów życia Polaków w nurcie 

katolickiej nauki społecznej. W naszych 

działaniach pragniemy nieustannie nawią-

zywać do nauki Soboru Watykańskiego II, 

a zwłaszcza do Konstytucji Gaudium et 

spes, kierując się przy tym wskazaniem 

Jana Pawła II, który w encyklice Fides et 

Ratio, rozważając kwestię poszukiwania 

prawdy, stwierdza m.in.: „Nie należy za-

pominać, że także rozum potrzebuje 

oprzeć się w swoich poszukiwaniach na 

ufnym dialogu i szczerej przyjaźni” (N. 33). 

W dialogu tym będziemy odwoływać się 

zarówno do wybitnych filozofów, etyków, 

socjologów i ekonomistów, jak i opinii 

publicznej. Mamy więc nadzieję, że nasza 

inicjatywa przyczyni się do ukształtowania 

środowiska, które umożliwi poszerzenie 

źródeł inspiracji naukowej i społecznej dla 

podejmowania kluczowych zagadnień 

moralnych, kulturalnych, gospodarczych, 

egzystencjalnych, społecznych i politycz-

nych, a także religijnych, będących przed-

http://www.oblaci.pl/
http://www.redemptor.pl/
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miotem zainteresowań i dążeń współcze-

snego człowieka. Red   

 

U krakowskich dominikanów modli-

li się przedstawiciele różnych wy-

znań chrześcijańskich 

Wspólne spotkanie i modlitwa to dar Boga 

dla naszych czasów, w których szybko 

powinna dojrzewać świadomość wspólnej 

odpowiedzialności za świat często szuka-

jący rozwiązań, poza drogą wskazaną 

przez Chrystusa – mówił kard. Stanisław 

Dziwisz podczas Mszy św. na zakończenie 

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

W bazylice oo. dominikanów w Krakowie 

tradycyjnie zgromadzili się przedstawiciele 

różnych wyznań chrześcijańskich. 

 

 

Na początku homilii kard. Stanisław Dzi-

wisz powiedział, że "dar spotkania i wspól-

nej modlitwy wszedł już na stałe do nasze-

go programu, do naszego myślenia o 

miesiącu styczniu i w przeżywanie roku 

liturgicznego". „Jest to naprawdę wielki dar 

Boga dla naszych czasów, w których po-

winna szybko dojrzewać nasza świado-

mość wspólnej odpowiedzialności za świat 

często szukający dróg i rozwiązań tam, 

gdzie znaleźć ich nie można, poza drogą 

wskazaną nam przez Jezusa” – mówił 

kardynał.. 

 

Kard. Dziwisz zaapelował, aby nie ustawać 

w drodze do jedności, nie poddawać się 

zniechęceniu, nawet gdy nie widać postę-

pu. „Wiemy, że nie we wszystkim umiemy 

dziś wypełnić tamten wzór – zwłaszcza 

ponad narosłymi w ciągu wieków podzia-

łami, ale także wewnątrz naszych Kościo-

łów, zborów, wspólnot” – zaznaczył metro-

polita. Jego zdaniem wciąż potrzeba na-

wrócenia i łaski Pana. „Módlmy się o nie! 

Módlmy się szczerze, gorąco, z serca, 

módlmy się, bracia i siostry, za siebie 

nawzajem” – zachęcał kardynał. Według 

niego Bóg, bogaty w dobroć i miłosierdzie, 

nie będzie zwlekał, i przyjdzie z pomocą. 

„Ufamy, że da nam dar pełnego pojedna-

nia, póki jesteśmy w drodze, póki naszym 

wspólnym Przewodnikiem i Pasterzem jest 

Jezus Chrystus” – podkreślił kard. Dziwisz. 

Po Mszy św. na zakończenie Tygodnia, w 

kapitularzu klasztoru oo. dominikanów 

odbyła się projekcja filmu „Jezus drogą 

pokoju", w którym Jean Vanier, założyciel 

Wspólnoty Arka, zaprasza do wyboru drogi 

wewnętrznej wolności, dzięki której możli-

wa jest miłość do każdego człowieka, 

także nieprzyjaciela. Na film oraz skromny 

poczęstunek na krużgankach zapraszała 

Wspólnota Chemin Neuf i Międzynarodo-

wa Fraternia Ekumeniczna. Więcej na: 

www.dominikanie.pl  

Kapucyni ze Stalowej Woli przygo-

towali wystawę o prześladowa-

niach chrześcijan 

 

Od 4 do 17 stycznia w klasztorne Braci 

Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli 

prezentowana była wystawa pt.: „Prześla-

dowania chrześcijan we współczesnym 

świecie”. Zawarto w niej liczne, szokujące 

informacje oraz fotografie z 50 krajów 

świata, gdzie większość stanowią wy-

znawcy: islamu, hinduizmu, buddyzmu i 

komunizmu, i gdzie chrześcijanie są naj-

bardziej prześladowani przez ekstremistów 

religijnych.  

   

Ekspozycję, składającą się z 15 dużych 

plansz o wymiarach 118 x 78 cm wykona-

nych z laminowanych płyt PCV, zawieszo-

no na ścianie kawiarenki parafialnej „Przy-

stań". Wystawa w sposób przekrojowy 

zobrazowała problem prześladowania 

naśladowców Chrystusa we współczesnym 

nam świecie. Doskonale zatem mogła 

przybliżyć wspomnianą wyżej tematykę 

zarówno osobom świadomie wierzącym i 

praktykującym, jak i nieuczęszczającym 

regularnie do świątyni. Przekaz wystawy 

był mocny i dostosowany do osób w każ-

dym wieku, tak do dzieci czy młodzieży, 

jak i dorosłych. (…) 

 

Jak wynika z raportu opublikowanego 

przez niemiecką agencję chrześcijańską 

Idea, w statystykach zabójstw, których 

powodem było wyznanie, chrześcijanie 

stanowią ponad 90 procent wszystkich 

ofiar na tle religijnym.  Najtrudniej żyje się i 

praktykuje wiarę chrześcijanom w Korei 

Północnej, Arabii Saudyjskiej, Laosie, 

Wietnamie, Iranie, Turkmenistanie, na 

Malediwach, w Bhutanie, Birmie i Chinach. 

 

I tak, na przykład, w Arabii Saudyjskiej za 

samo wspomnienie o Biblii otrzymuje się 

karę kilkudziesięciu batów czy nawet kilku 

lat więzienia. Surowe kary grożą tam za 

samo posiadanie krzyża. W komunistycz-

nej Korei Północnej skutkiem publicznego 

wyznawania chrześcijaństwa jest śmierć. 

W wielu regionach Indii ekstremiści hindu-

scy palą wizerunki Chrystusa i atakują 

chrześcijan modlących się w kościołach. W 

rejonie Karnataka Chitradurga mieszkańcy 

jednej z wiosek zmuszali chrześcijańskiego 

misjonarza, aby ukląkł i modlił się do hin-

duskich bożków. W Erytrei przez ponad 

dwa lata więziono w piwnicach i blasza-

nych kontenerach popularną chrześcijań-

ską piosenkarkę Helen Berhane, bezsku-

tecznie starając się ją zmusić do podpisa-

nia dokumentu o zmianie wiary. Została 

uwolniona dopiero kilka miesięcy temu. W 

Europie nikt chrześcijan nie morduje, ale 

International Christian Concern niepokoi 

sytuacja na Białorusi oraz w Serbii i Bośni.  

 

Tak więc sytuacja chrześcijan w krajach 

wielkich religii (np. islamu) jest o wiele 

trudniejsza niż wyznawców innych religii 

(np. islamu) mieszkających w europejskich 

krajach o większości chrześcijańskiej. 

Wystawa pt.: „Prześladowania chrześcijan 

we współczesnym świecie" jest próbą 

opowiedzenia o tym światu, oraz przypo-

mnieniem każdemu człowiekowi o uniwer-

salnych prawach odnoszących się do 

wolności religijnej, wyboru i wyznawania 

religii zgodnie z własnym sumieniem. 

 Za: www.kapucyni.pl

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

Dziejowe zadanie i szansa 

 

Przeżywamy właśnie kolejny Tydzień 

Modlitw o Jedność Chrześcijan, zwany 

także Tygodniem Ekumenicznym. Cytuję 

za Wikipedią: „Ekumenizm lub ruch eku-

meniczny (z gr. οικουμένη – oikumene, łac. 

communio – wspólnota) – ruch w obrębie 

chrześcijaństwa dążący do przywrócenia 

pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrze-

ścijańskimi pierwotnej jedności w ramach 

ustanowionego przez Jezusa Chrystusa 

jednego, świętego, powszechnego i apo-

stolskiego Kościoła. Głównym narzędziem 

ekumenizmu jest dialog i wspólna modli-

twa, które nie mają na celu pochopnego 

zacierania różnic, lecz odkryciebjedności 

opartej na prawdzie i miłości Chrystusa”. 

Jest pewnym paradoksem, że nowa ewan-

gelizacja, wymuszonanprzez laicyzację 

społeczeństw, zdaje się być wielką szansą 

dla poczynienia poważnych kroków ku 

jedności. Jeżeli pominiemy przewrotną 

działalność sekt, a skoncentrujemy się na 

głównych trzech gałęziach chrześcijań-

stwa: Kościele katolickim, Kościele prawo-

sławnym i protestanckich wspólnotach 

eklezjalnych (nazywamy je w ten sposób, 

bo nie mając pełni sakramentów ani po-

chodzącego od Apostołów hierarchicznego 

kapłaństwa, nie są prawdziwymi Kościoła-

mi), to zauważymy następujące fakty ma-

http://www.dominikanie.pl/
http://www.kapucyni.pl/
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jące miejsce w naszych czasach: a) odpa-

danie od chrześcijaństwa znacznych czę-

ści społeczeństw zbliża w naturalny spo-

sób tych, którzy w wierze trwają i którym 

jest ona niezwykle droga, tak iż szukają 

sobie podobnych i gotowi są porzucić 

wcześniejsze animozje i uprzedzenia, a 

podjąć budującą współpracę na polu mi-

syjnym; w takim nurcie szybko postępuje 

zbliżenie katolicyzmu i prawosławia; b) 

laicyzacja zdaje się większe szkody czynić 

w zachodnich odłamach protestantyzmu, 

owocując nawet strukturalnym odejściem 

od prawdy Ewangelii (przeakcentowanie 

zaangażowania socjalnego, błędne zacie-

ranie naturalnych różnic w powołaniu 

mężczyzny i kobiety, aprobata dla homo-

seksualizmu, rozwodów, a bierność wobec 

aborcji i eutanazji) – a więc następuje tu 

swego rodzaju „resetowanie” błędnej świa-

domości religijnej, powstałej w wyniku 

Reformacji, i powstanie (ewentualne) 

żyznej gleby dla przyjęcia Prawdy obja-

wionej zgodnie z Pismem Świętym i Tra-

dycją. 

 

Dziejowa konieczność i szansa. Priorytet. 

Owoce będą zależeć od zaangażowania 

się „Reszty” trwającej w wierności Kościo-

łowi w ewangelizację. A właściwie trzeba 

powiedzieć mocniej: nie ma wierności 

Bogu i Kościołowi bez zaangażowania 

się w misję. Polecenie Chrystusa jest tu 

jednoznaczne: „Idźcie więc i czyńcie 

uczniów ze wszystkich narodów, udzielając 

im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Uczcie je zachowywać wszyst-

ko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 

z wami przez wszystkie dni, aż do skoń-

czenia świata” (Mt 28,19-20). 

 

Po pozytywnej odpowiedzi na pytanie: 

„czy?” następuje drugie, nie mniej niepoko-

jące: „jak?”. Oto garść spisanych przelotnie 

haseł jako początek otwartej i „rozwojowej” 

listy natchnień i idei - koniecznych i poży-

tecznych: – entuzjazm w nas samych dla 

zdobywania nowych uczniów dla Chrystu-

sa; – pokorna modlitwa i wsłuchiwanie się 

w natchnienia Ducha przychodzącego, by 

„odnowić oblicze ziemi”; – wyzbycie się 

niechęci, uprzedzeń, potępienia i osądu w 

stosunku do „innych”, w tym do niewierzą-

cych; – uznanie, że nie jest już dzisiaj 

oczywistością, że każdy Polak, a tym mniej 

Europejczyk, jest ochrzczony i wierzący; – 

postawa otwartości, gościnności i taktow-

nego, choć jednoznacznego świadectwa 

wobec niewierzących i poszukujących;  – 

pomoc każdemu; – stawianie tam i piętno-

wanie demoralizacji i ściągania człowieka 

ku rynsztokom (głównie w mediach) – 

świadectwo pozytywnych wyborów, ćwi-

czenie umiejętności rozróżniania i wybie-

rania (odrzucanie tego, co szkodliwe); – 

„dni otwarte” dla mieszkańców zlaicyzowa-

nych obszarów w celu przedstawienia się i 

ukazania, czym żyjemy; – parafialne sale 

kinowe i kluby dyskusyjne dla szukających 

oraz pragnących pogłębienia wiary; – 

czytanie i rozważanie Katechizmu Kościoła 

Katolickiego lub Kompendium jako natu-

ralnych współczesnych źródeł wiedzy o 

autentycznej nauce Kościoła; – „trybuny 

duszpasterskie” z pytaniami i odpowie-

dziami; – przygotowanie duchowieństwa i 

wiernych do uzasadnienia swojej wiary – 

edukacja; – gotowość ponoszenia trudów i 

ofiar; konieczność podejmowania wyrze-

czeń i umartwień dla wyższej sprawy, jaką 

jest głoszenie Dobrej Nowiny. 

Et cetera…  

 

Wasz współbrat 

ks. Tomasz Sielicki SChr 

przewodniczący KWPZM 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Zapowiedz beatyfikacji  

22 Oblatów MN 

 

Watykańska Kongregacja do spraw Świę-

tych, w dniu 18 stycznia 2011 roku, obra-

dowala na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

kardynałów i biskupów. Podczas tej sesji 

zaaprobowała materiały oraz stwierdziła 

fakt męczeństwa 22 oblatów - Sług Bo-

żych. 

   

 

Na czele owej grupy stał o. Francisco 

Esteban Lacal - prowincjał. Pozostałych 

21 stanowiło grupę członków wspólnoty 

scholastykatu w Pozuelo de Alarcón 

(Madryd). Do grupy tej dołączono również 

świeckiego mężczyznę - Cándido Castán 

- ojca rodziny, który został uwięziony 

razem z oblatami w domu scholastykatu i 

razem z nimi zamordowany. 

Istnieje mocno uzasadniona nadzieja, że 

beatyfikacja - która będzie miała miejsce 

w madryckiej katedrze - może być cele-

browana w bieżącym roku, 2011 - roku 

150. rocznicy śmierci św. Eugeniusza de 

Mazenoda, aby ukazać również tych, 

którzy żyjąc jego charyzamtem, w praw-

dziwej wędrówce życia duchowego, mogą 

dotrzeć do chrześcijańskiej doskonałości i 

mogą być oficjalnie ogłoszeni świętymi. 

Jedyną rzeczą, jaka jeszcze brakuje 

przed celebracjami beatyfikacyjnymi, jest 

promulgacja dekretu przez papieża. Po-

stulator docenia modlitwy i wsparcie fi-

nansowe, jakie otrzymuje.  

Za: www.oblaci.pl    

 

Spotkanie przełożonych guanellia-

nów przed kanonizacją Założyciela 

 

W dniach 10-15 stycznia 2011 roku w 

Rzymie, w siedzibie Kurii Generalnej 

Zgromadzenia Sług Miłości (Guanellia-

nów) odbyło się spotkanie wszystkich 

przełożonych prowincji i delegacji zgro-

madzenia. Tematem wiodącym była 

przewidywana kanonizacja założyciela, 

ks. Alojzego Guanelli oraz tematy związa-

ne z organizacją duszpasterstwa powo-

łań, formacji oraz prorockiej misji zgroma-

dzenia we współczesnym świecie. "Ten 

aspekt w szczególny sposób - podkreślił 

wikariusz generalny, ks. Umberto Bru-

gnoni - powinien nas mobilizować w dwo-

jaki sposób: wewnętrznie, podnosząc 

jakość relacji braterskich w każdej wspól-

nocie, aby poprzez to być wiarygodnymi 

świadkami Ewangelii oraz zewnętrznie, 

podejmując wyzwania, jakie stawiają 

współczesne społeczeństwa naszemu 

zgromadzeniu podkreślać aktualność 

charyzmatu".  

 

 

 

"Analizując obecną sytuację społeczną -

wskazał prof. Andrea Riccardi - dostrze-

gamy konieczność a zarazem i wielką 

okazję odpowiedzi poprzez miłość miło-

sierną na wołanie świata pozbawionego 

nadziei. W świecie globalizacji, poczyna-

jąc już od dziedziny informacji, rozwija się 

poczucie słabości i rezygnacji współcze-

snego człowieka, pojawia się klimat 

uśpienia, który tamuje przebłyski nadziei 

na zmianę", którego konsekwencją są 

postawy egoizmu i egocentryzmu. Każdy 

koncentruje się na sobie, a szczególnie 

jest to widoczne w społeczeństwach 

zachodnich. Pojawia się tendencja do 

poczucia bycia ofiarą, brak postawy po-

święcenia się dla innych oraz niezdolność 

przeżywania życia w kategoriach daru. 

Miarą szczęścia jest najwyższa afirmacja 

własnego "ja" wraz z maksimum zaspoko-

jenia własnych potrzeb. Zaś ich niezaspo-

kojenie staje się źródłem smutku i utraty 

sensu.  

 

W tej niepokojącej atmosferze chrześcija-

nie stają się "cenną oazą, która czyni 

http://www.oblaci.pl/
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świat bardziej ludzkim, w nieustannym 

przemienianiu go. Kto chroni każde życie, 

zmienia świat - podkreśla prof. Riccardi - 

ukazując wielką wartość naszej wiary, 

która jest sercem każdej przygody miłości 

człowieka? Bez wiary solidarność między-

ludzka upada i staje się niezdolna prze-

kroczyć próg tego, co nazywamy nieprze-

kraczalnym".  

 

Szczególnie na Zachodzie trzeba, aby 

Ewangelia na nowo zaczęła niepokoić, 

budzić Europejczyków zamkniętych w 

sobie i nieczułych. "Patrzymy, bowiem i 

nie widzimy - mówi dalej prof. Riccardi – 

nawiązując do pokusy współczesnych 

czasów, aby budować społeczeństwo 

aroganckie, bez litości, bez miłosierdzia i 

bez miłości". (…) 

 

Wobec tych wyzwań konieczna jest globa-

lizacja solidarności międzyludzkiej. "Tro-

ska o ubogich, słabych i pokrzywdzonych 

jest obowiązkiem, który ma swe korzenie 

w samym sercu chrześcijaństwa pojmo-

wanego jako Komunia". W Nim Wspólno-

ta, Eucharystia i Diakonia na rzecz ubo-

gich są trzema rzeczywistościami ze sobą 

złączonymi i nierozerwalnymi. "Należy 

więc w naszych krajach rozszerzać hory-

zonty solidarności, majac żywą pamięć o 

cierpiących - budować kulture solidaryzo-

wania i dzielenia się, bo skoro "obojętność 

pogłębia przepaść, to miłość  buduje mo-

sty i zbliża światy".  

Za: www.guanellianie.org  

 

W Rzymie spotkanie prowincjałów 

franciszkańskich 

 

W połowie stycznia do kurii generalnej 

zakonu braci mniejszych w Rzymie przy-

byli z różnych stron świata nowi ministro-

wie prowincjalni, wybrani na kapitułach w 

roku 2010. Już rozpoczęło się (17 I) ich 

spotkanie z ministrem generalnym i za-

rządem zakonu, które będzie trwać ponad 

tydzień. Wszystkich połączy modlitwa, 

słuchanie, wyrażanie myśli, dyskusja, 

czyli środki ułatwiające nowym ministrom 

lepiej wejść w klimat i wymagania urzędu, 

który powierzyli im bracia. 

   

 

 

W homilii pierwszego dnia o. José Rod-

ríguez Carballo OFM, minister generalny, 

odwołując się do tekstów liturgicznych 

(Hbr 5, 1-10, Mk 2, 18-22), mówił: "Przede 

wszystkim (...) jesteśmy powołani do 

pełnienia urzędu (ministra). U podstaw 

naszej posługi nie ma osobistych uzdol-

nień, predyspozycji czy talentów: jest 

wezwanie indywidualne, pochodzące od 

Pana, a przekazane przez braci, którzy 

nas wybrali. To sprawia, że posługa auto-

rytetu winna wyrażać się w posłuszeń-

stwie, bezinteresowności i (...) w służbie. 

(...) Autorytet «egoistyczny» i «interesow-

ny» zatraciłby swój «smak», nigdy nie 

będąc ewangelicznym ani franciszkań-

skim".  

 

Z polskich ministrów prowincjalnych w 

spotkaniu udział bierze o. Ezdrasz Biesok 

z prowincji Wniebowzięcia NMP w Kato-

wicach, wybrany na drugą kadencję, która 

trwać będzie jedynie trzy lata (do 2013); 

pierwsza była sześcioletnia (2004-2010).    

Za: www.franciszkanie.com   

Peregrynacja relikwii Św. Jana 

Bosco po Wietnamie 

 

Wizyta relikwii św. Jan Bosko w Wietna-

mie ma pobudzić w młodych wiarę, na-

dzieję i miłość – powiedział prowincjał 

zgromadzenia salezjańskiego w tym kraju. 

Kryształowy relikwiarz z fragmentem ciała 

świętego odbywa pielgrzymkę po krajach 

Dalekiego Wschodu. Do Wietnamu przy-

był z Filipin i pozostanie tam do końca 

stycznia, kiedy przypada liturgiczne 

wspomnienie świętego. 

   

Władze polityczne Wietnamu wyraziły 

zgodę na pielgrzymkę relikwii i na maso-

wy udział wiernych w uroczystościach. W 

mieście Ho Chi Minh na oddanie hołdu 

opiekunowi młodzieży w długiej kolejce 

czekało 10 tys. wiernych. Program dusz-

pasterski realizowany w czasie peregry-

nacji ma zachęcić katolików do większego 

zaangażowania na rzecz ubogiej młodzie-

ży pozostawionej bez opieki. 

Salezjanie w Wietnamie cenieni są 

szczególnie za szkoły zawodowe, które 

kształcą kilka tysięcy uczniów, oraz za 

prowadzenie ośrodków młodzieżowych. 

Dwie podobne placówki wietnamscy 

uczniowie księdza Bosko prowadzą w 

Kambodży dla 2 tys. młodych. Za: Radio 

Watykańskie  

 

Nowy przełożony Regii pallotynów 

w Rio de Janeiro 

 

Ks. Jarosław Chmielecki został nowym 

przełożonym Regii Stowarzyszenia Apo-

stolstwa Katolickiego (pallotynów) pw. 

Matki Bożej Miłosierdzia w Rio de Janeiro. 

Wybory nowych władz zostały zatwier-

dzone przez Radę Zarządu Generalnego 

zgromadzenia w Rzymie. Oprócz Polaka 

w skład nowej rady regii weszli: ks. Tade-

usz Domański jako pierwszy radca i Josiel 

da Silva Azevedo - drugi radca. Jej ka-

dencja trwa trzy lata.  

 

Ks. Jarosław Chmielecki urodził się 16 

stycznia 1963 r. w miejscowości Pszczółki 

w diecezji chełmińskiej. W 1982 roku 

rozpoczął nowicjat u pallotynów w Ząb-

kowicach Śląskich. Święcenia kapłańskie 

otrzymał z rąk prymasa Polski kard. Józe-

fa Glempa 6 maja 1985 roku w Ołtarze-

wie. Po święceniach wyjechał na misje do 

Brazylii, gdzie pełnił między innymi funk-

cje wikariusza, proboszcza, rektora semi-

narium, ekonoma regii.  

 

Regia Matki Bożej Miłosierdzia Stowarzy-

szenia Apostolstwa Katolickiego w Rio de 

Janeiro powstała 22 stycznia 2002 roku i 

jest zależna od prowincji Zwiastowania 

Pańskiego w Poznaniu.  Polscy pallotyni 

przybyli do Brazylii 5 kwietnia 1973 roku. 

Obecnie do regii należy 36 kapłanów, 9 

kleryków i 4 nowicjuszy. Pracują oni w 

dwudziestu dwóch placówkach, z których 

16 znajduje się w Brazylii a 6 w Portugalii.  

 

 

 

Polscy pallotyni pomagają Kościołowi 

lokalnemu m. in. w formowaniu świeckich 

liderów. Od czasu utworzenia regii świę-

cenia kapłańskie przyjęło trzynastu księży 

pochodzących z lokalnego Kościoła.  

Pallotyni pracujący w Brazylii są szcze-

gólnie zaangażowani w krzewienie kultu 

Miłosierdzia Bożego, czego dowodem jest 

m. in. wybudowanie i prowadzenie sank-

tuarium Miłosierdzia Bożego w Rio de 

Janeiro oraz wydawanie kwartalnika 

poświęconego tej tematyce.    Za: InfoSac 

 

Wieczysta konsekracja pierwszego 

pallotyna Kolumbijczyka 

 

W przeddzień uroczystości św. Wincente-

go Pallottiego, 21 stycznia 2011r., w 

klasztorze Sióstr Wizytek w Medellin 

złożył wieczną konsekrację Diego Andrés 

Herrera Gutierrez. Radość tego wydarze-

nia jest tym większa, że Diego jest pierw-

szym współbratem Kolumbijczykiem, który 

złożył wieczystą konsekrację. Mszy św. 

przewodniczył ks. prowincjał Józef Lasak 

SAC. 

   

Koncelebrowali: ks. Sekretarz ds. Misji -  

Grzegorz Młodawski SAC, współbracia 

pallotyni z Delegatury Prowincji Chrystusa 

Króla w Kolumbii i Wenezueli oraz księża 

diecezjalni. Podczas uroczystości obecna 

była Rodzina naszego współbrata Diega, 

profesorowie z  Uniwersytetu, na którym 

studiował, klerycy i siostry z tutejszego 

klasztoru. 

 

Po uroczystości wiecznej konsekracji 

Diega, Siostry Wizytki zaprosiły nas na 

skromny poczęstunek, podczas którego 

wyraziły swoją wdzięczność za pracę 

księży pallotynów w swoim klasztorze. 

http://www.guanellianie.org/?page=aktualnosci
http://www.franciszkanie.com/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=455851
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Dziękując Panu Bogu za dar pierwszego 

profesa wieczystego na ziemi kolumbij-

skiej, prośmy, aby udzielał nam na tej 

ziemi nowych powołań kapłańskich i 

braterskich do naszego Stowarzyszenia. 

Za:  www.pallotyni.pl 

 

Spotkanie młodych Paragwajczy-

ków w Aregua pod znakiem  

Bożego Miłosierdzia 

 

5. Spotkanie Młodych pod znakiem Boże-

go Miłosierdzia zorganizowali polscy 

misjonarze, franciszkanie w Paragwaju, 

od 13 do 16 stycznia br. w miejscowści 

Aregua-Cocue Guazu. "W spotkaniu 

wzięło udział około 400 młodych ludzi 

przybyłych z bardzo wielu miejscowości, 

czasem bardzo odległych" - relacjonuje 

polski misjonarz o. Jacek Orzeł OFMConv 

- "Był to czas modlitwy, refleksji, radości i 

spotkania z Jezusem i drugim człowie-

kiem" - podkreśla.  

   

 

Centralnym punktem każdego dnia była 

Eucharystia sprawowana przy ołtarzu 

polowym. Młodzież miała okazję wysłu-

chać wielu konferencji wygłoszonych 

przez zakonników i osoby świeckie zapro-

szonych na spotkanie. Był też czas na 

spowiedź i koncerty zespołów chrześci-

jańskich. 

 

Areguá to misyjna placówka franciszkań-

ska, gdzie od 2006 roku powstaje Cen-

trum Duchowości Jezusa Miłosiernego. 

Ośrodek ma być również miejscem po-

mocy społecznej. Polscy franciszkanie z 

prowincji krakowskiej prowadzą misję w 

Paragwaju od stycznia 1993 roku. Klasz-

tory znajdują się w stolicy kraju Asunción, 

pobliskim Guarambare oraz w Areguá - 

Cocué Guazu.  Za: www.franciszkanie.pl

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Konferencja prasowa przed Dniem 

Życia Konsekrowanego 

 

Jak zakony pokazują ludziom Pana Boga? 

- w Sekretariacie Konferencji Episkopatu 

Polski (Warszawa, skwer Kard. S. Wy-

szyńskiego 6, sala nr 16) 26 stycznia 2011 

r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się kon-

ferencja prasowa przed Dniem Życia Kon-

sekrowanego 2011. 

  

W święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) 

w sposób szczególny pamiętamy o oso-

bach życia konsekrowanego. O tym, w jaki 

sposób pokazują one ludziom Pana Boga, 

będą mówić podczas konferencji prasowej 

w Warszawie mistrzowie modlitwy, specja-

liści od duchowości i zakonnicy prowadzą-

cy rekolekcje. Obecny będzie też kapucyn 

ze szkoły spowiedników oraz przedstawi-

ciel zakonu wychowującego m.in. poprzez 

sport             .    Biuro Prasowe Episkopatu  

 

V Sympozjum Życia Konsekrowa-

nego w Archidiecezji Poznańskiej 

 

Odbędzie się 1 lutego 2011 roku w Po-

znań, w  kościele Księży Pallotynów, ul. 

Przybyszewskiego 30> Tematem sympo-

zjum jest:  „ W KOMUNII Z BOGIEM - 

ŹRÓDŁEM TOŻSAMOŚCI OSOBY 

KONSEKROWANEJ"> Program przedsta-

wia się następująco: 

 

16:00 - Modlitwa do Ducha Świętego - 

Powitanie - s. M. Józefa Krupa - Referent-

ka Diecezjalna ds. Żeńskich Instytutów 

Życia Konsekrowanego ( Zgromadzenie 

Sióstr św. Elżbiety)  

16:05 - Konferencja „ W KOMUNII Z 

BOGIEM - ŹRÓDŁEM TOŻSAMOŚCI 

OSOBY KONSEKROWANEJ" O. Dr Jacek 

Kiciński - ( Klaretyn) - Wrocław Dyskusja - 

moderator - Ks. Zbigniew Starczewski - 

Referent Diecezjalny ds. Męskich Instytu-

tów Życia Konsekrowanego ( Zgromadze-

nie Księży Filipinów) Przerwa (kawa)  

19:00 - I NIESZPORY z Ofiarowania Pań-

skiego - przewodniczy Bp Zdzisław Fortu-

niak Oprawa liturgiczna - Nowicjat Ojców 

Franciszkanów Słowo - O. Filemon Janka - 

Prowincjał Ojców Franciszkanów św. 

Franciszka z Asyżu Braci Mniejszych w 

Poznaniu  

19:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- okazja do spowiedzi św.  

20:45 - repozycja  

21:00 - Apel - Ks. Marian Kołodziejczyk -

Prowincjał Księży Misjonarzy Świętej Ro-

dziny - Poznań - błogosławieństwo, zakoń-

czenie    

 

W sanktuarium w Wejherowie mo-

dlitwa z chorymi 

 

Franciszkanie z sanktuarium w Wejhero-

wie na Pomorzu zapraszają w ramach 

archidiecezjalnych obchodów XIX Świato-

wego Dnia Chorego do wspólnej modlitwy 

z metropolitą gdańskim abp. Sławojem 

Leszkiem Głódziem, w piątek 11 lutego br.  

   

W programie spotkania spotkania z cho-

rymi i cierpiącymi oraz ich opiekunami w 

wejherowskim sanktuarium: o godz. 9.15 

różaniec w intencji chorych oraz okazja do 

sakramentu pokuty, a o godz. 10.00 uro-

czysta msza św. pod przewodnictwem 

metropolity abpa Sławoja Leszka Głódzia, 

połączona z udzieleniem sakramentu 

namaszczenia chorych. Spotkanie odbę-

dzie się przed obrazem Matki Bożej Wej-

herowskiej, miejscu słynącym z uzdrowień. 

O czym można więcej przeczytać na stro-

nie internetowej sanktuarium: 

www.franciszkanie-wejherowo.pl 

 

Światowy Dzień Chorego ustanowił sługa 

Boży Jan Paweł II 13 maja 1992 roku, w 

75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. 

rocznicę zamachu na jego życie. Święto 

jest obchodzone corocznie w Kościele 11 

lutego, we wspomnienie Matki Bożej z 

Lourdes. 

 

Papież Benedykt XVI w specjalnym Orę-

dziu na Światowy Dzień Chorego 2011 

napisał m.in.: "Taka okoliczność, jak chciał 

Czcigodny Sługa Boży, Jan Paweł II, staje 

się sprzyjającą okazję do zastanowienia 

się nad tajemnicą cierpienia, a przede 

wszystkim, aby uczynić nasze wspólnoty i 

społeczeństwo obywatelskie bardziej wraż-

liwymi na naszych chorych braci i siostry. 

Jeżeli każdy człowiek jest naszym bratem, 

to tym bardziej słaby, cierpiący i wymaga-

jący opieki musi znaleźć się w centrum 

naszej uwagi, aby żaden z nich nie czuł się 

zapomniany lub zaniedbany" - podkreśla w 

orędziu Benedykt XVI. 

 

Początki sanktuarium w Wejherowie sięga-

ją XVII wieku. W 1643 roku założyciel 

miasta Jakub Wejher ufundował kościół 

pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu i 

św. Anny wraz z klasztorem, do którego 

sprowadził franciszkanów (reformatów). W 

1649 roku stał się także fundatorem kaplic 

kalwaryjskich, które dziś posiadają niezwy-

kłą wartość architektoniczną. 

 

Dziś sanktuarium jest prężnym ośrodkiem 

życia religijnego. Od trzech stuleci odpusty 

kalwaryjskie ściągają co roku tysiące piel-

grzymów. Oprócz szerzenia kultu Męki 

Pańskiej franciszkanie wejherowscy rozwi-

jali także kult Matki Bożej. Widomym tego 

znakiem jest łaskami słynący obraz Matki 

Boskiej Wejherowskiej, koronowany w 

Sopocie przez Ojca Świętego Jana Pawła 

II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 

roku.                     Za: www.franciszkanie.pl 

 

http://www.pallotyni.pl/
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.spotkanie.pallotyni.pl/
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=7037&tp=newsy
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. Ks. JÓZEF BAKALARZ (1939-2011) SChr 

 

W sobotę 15 stycznia po godz. 23.00 

odszedł do Pana nasz współbrat śp. ks. 

Józef Bakalarz. Przeżył 72 lata. W ostat-

nich chwilach życia towarzyszyły mu Sio-

stry Misjonarki Chrystusa Króla, w których 

Domu Głównym był od wielu lat kapelanem 

oraz współbracia chrystusowcy.  

 

Pogrzeb śp. ks. Józefa Bakalarza SChr 

odbył się 20 stycznia 2011 r. (czwartek) w 

Poznaniu. Msza Święta pogrzebowa  

została odprawiona o godz. 11.00 w kapli-

cy Domu Głównego Towarzystwa Chrystu-

sowego dla Polonii Zagranicznej (ul. Panny 

Marii 4, Poznań). Ostatnie pożegnanie 

odbyło się w kaplicy pogrzebowej na 

cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu.  

 

Śp. ks. Józef Bakalarz SChr urodził się 6 

marca 1939 r., w miejscowości Ligota. Do 

Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 

Zagranicznej wstąpił 14 sierpnia 1957 r. 

Dnia 8 września 1958 r. w Morasku złożył 

pierwszą profesję zakonną, zaś dozgonną 

8 września 1961 r. w Poznaniu. Dnia 4 

czerwca 1966 r. w Poznaniu przyjął świę-

cenia prezbiteratu z rąk Ks. Bpa Francisz-

ka Jedwabskiego. 

 

  

 

Po święceniach pracował w Parafii pw. Św. 

Piotra i Pawła w Szczecinie, następnie był 

magistrem nowicjatu w Ziębicach. Studia z 

prawa kanonicznego w Katolickim Uniwer-

sytecie Lubelskim w 1975 r. uwieńczył 

obroną dysertacji doktorskiej: „Parafia 

personalna dla migrantów w prawodaw-

stwie powszechnym Kościoła Zachodnie-

go". Pracownik naukowo-dydaktyczny 

KUL, wykładowca w WSD Towarzystwa 

Chrystusowego w Poznaniu. Wybitny 

znawca prawa kościelnego z zakresu 

zagadnień migracji. Autor publikacji książ-

kowych i licznych artykułów naukowych. 

Twórca i wieloletni moderator krajowy 

Ruchu Apostolatu Emigracyjnego. Wicedy-

rektor Instytutu Duszpasterstwa Emigra-

cyjnego w Poznaniu.  

 

Od 1990 r. pełnił posługę kapelana w 

Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr 

Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii 

Zagranicznej w Poznaniu. Dnia 15 stycznia 

2011 r., po I Nieszporach drugiej niedzieli 

w ciągu roku obchodzonej w Kościele jako 

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, Pan 

powołał do wieczności ks. Józefa Bakala-

rza SChr. Wieczny odpoczynek racz mu 

dać, Panie!   

Za: www.chrystusowcy.pl  

 

 

 

ŚP. Ks. TADEUSZ PERLIK (1928-2011) SChr 

 

 

Dnia 20 stycznia 2011 r., w godzinach 

wieczornych w szpitalu w Puszczykowie, 

Pan powołał do wieczności ks. Tadeusza 

PERLIKA SChr. Śp. ks. Tadeusz Perlik 

SChr urodził się 28 października 1928 r. w 

Bydgoszczy. Do Towarzystwa Chrystuso-

wego wstąpił 20 września 1947 r.  

   

Dnia 29 września 1948 r. w Puszczykowie 

złożył pierwszą profesję zakonną, zaś 

dozgonną 29 września 1951 r. w Poznaniu. 

Dnia 21 czerwca 1953 r. w Poznaniu przy-

jął święcenia prezbiteratu z rąk Ks. Bpa 

Herberta Bednorza. Po święceniach był 

prefektem Domu Studiów w Poznaniu, 

sekretarzem Domu Głównego w Poznaniu.  

 

Był ojcem duchownym Domu w Ziębicach, 

następnie dyrektorem Niższego Semina-

rium Duchownego Towarzystwa Chrystu-

sowego. Pełnił misję Towarzystwa jako: 

przełożony domu w Świdnicy, wicerektor 

domu w Poznaniu, referent powołań i 

służby ołtarza, 

 

 

 

 

Był ektorem domu poznańskiego, przeło-

żony Domu Głównego w Poznaniu. W 

latach 1970-1990 był ekonomem general-

nym Towarzystwa Chrystusowego.  

 

W latach 1990-1991 pracował w duszpa-

sterstwie polonijnym w Kanadzie. Po po-

wrocie do Polski zamieszkał w domu za-

konnym w Zakopanem, gdzie w latach 

1994-1997 był przełożonym. Od 1997 r. 

rezydował w domu zakonnym w Puszczy-

kowie.  

 

Dnia 26 stycznia br.(środa) odbędą się w 

Poznaniu uroczystości pogrzebowe śp. ks. 

Tadeusza Perlika SChr oraz śp. br. Mie-

czysława Chmiela SChr. Msza Święta 

pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 

11.00 w kaplicy Domu Głównego Towarzy-

stwa Chrystusowego w Poznaniu (ul. Pan-

ny Marii 4). Ostatnie pożegnanie w kaplicy 

pogrzebowej na cmentarzu na Miłostowie 

w Poznaniu (ul. Gnieźnieńska) rozpocznie 

się o godz. 14.15. 

Za: www.chrystusowcy.pl  

 

 

http://www.chrystusowcy.pl/schr/
http://www.chrystusowcy.pl/schr/
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ŚP. Br. MIECZYSŁAW CHMIEL (1927-2011) SChr 

 

 

Dnia 20 stycznia 2011 r., w godzinach 

nocnych w szpitalu w Poznaniu, Pan po-

wołał do wieczności br. Mieczysława 

CHMIELA. Śp. br. Mieczysław Chmiel 

SChr urodził się 11 lutego 1927 r. w miej-

scowości Komarów. Do Towarzystwa 

Chrystusowego wstąpił 19 marca 1949 r. 

 

Dnia 29 września 1950 r. w Morasku złożył 

pierwszą profesję zakonną, zaś dozgonną 

29 września 1953 r. w Puszczykowie. 

Pełnił misję Towarzystwa w: Poznaniu, 

Bydgoszczy, ponownie w Poznaniu (mię-

dzy innymi jako współpracownik redakcji 

„Msza Święta"), w Ziębicach (organista, 

administrator, gospodarz). Pracował przy 

kościele Św. Katarzyny w Nowym Targu 

jako katecheta i organista. Od 1980 r. 

mieszkał w Domu Głównym w Poznaniu, 

gdzie w latach 1980-1994 pracował w 

księgarni, natomiast od 1994 r. w redakcji 

„Miłujcie się" 

. 

 

 

 N ieustannie dbał o podnoszenie swoich 

kwalifikacji; między innymi w Poznaniu 

ukończył: trzyletni kurs katechetyczny, 

trzyletni kurs organistowski i trzyletni kurs 

języka rosyjskiego. W 1968 r. i 1976 r. 

uczestniczył w Kapitułach Generalnych 

Towarzystwa Chrystusowego 

Dnia 26 stycznia br.(środa) odbędą się w 

Poznaniu uroczystości pogrzebowe śp. ks. 

Tadeusza Perlika SChr oraz śp. br. Mie-

czysława Chmiela SChr.  

Msza Święta pogrzebowa zostanie odpra-

wiona o godz. 11.00 w kaplicy Domu 

Głównego Towarzystwa Chrystusowego w 

Poznaniu (ul. Panny Marii 4). Ostatnie 

pożegnanie w kaplicy pogrzebowej na 

cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu (ul. 

Gnieźnieńska) rozpocznie się o godz. 

14.15.                 Za: www.chrystusowcy.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chrystusowcy.pl/schr/

