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Wiadomość tygodnia 

 
 

  „jesteśmy powołani tylko do jednego: by kochać” 

ABP JOÃO BRÁZ DE AVIZ W POLSCE 
 
Abp João Bráz de Aviz, prefekt rzym-
skiej Kongregacji Instytutów Życia 
Konsekrowanego I Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego przebywa od piątku 4 
listopada w Polsce. 
 
W sobotę uczestniczył w sympozjum, 
zorganizowanym przez Krajową Konfe-
rencję Instytutów Świeckich, poświęconym 
tożsamości świeckich konsekrowanych, a 
zatytułowanym: “Jak w dzisiejszym świe-
cie być świadkiem tajemnicy Wcielenia” 
Oprócz abpa de Aviz w sympozjum 
uczestniczyli nuncjusz apostolski w Polsce 
abp Celestino Migliore, bp Józef Szamoc-
ki, delegat Episkopatu ds. Instytutów 
świeckich oraz bp Kazimierz Gurda, prze-
wodniczący Komisji Episkopatu ds. życia 
konsekrowanego. Obecni byli także prze-
wodniczący wszystkich Konferencji życia 
konsekrowanego oraz przewodnicząca  
Światowej Konferencji Instytutów Świec-
kich p. Ewa Kusz. 
 
We wprowadzeniu do swojego wystąpie-
nia abp João Bráz de Aviz wyraził wielką 
radość, że pierwszą podróż zagraniczną 
jako szef Kongregacji odbywa do Polski i 
na zaproszenie instytutów świeckich. 
Poinformował także, iż obecnie na świecie 
jest ok. 1, 300 000 osób życia konsekro-
wanego i ponad 9 tysięcy instytucji (zako-
nów, zgromadzeń, instytutów, itp)  

Dalej abp de Aviz mówił o roli instytutów 
świeckich w świecie i znaczeniu tego 
powołania współcześnie. Instytuty świec-
kie narodziły się w XIX wieku, za pontyfi-
katu Leona XIII (11.08.1898 r.). Powstały 
w celu zachowywania rad ewangelicznych 
i dla podejmowania dzieł miłosierdzia, 
których nie mogły realizować zgromadze-
nia zakonne. Współcześnie, gdy Kościół 
przygotowuje się do synodu o nowej 
ewangelizacji, trzeba pytać o wkład insty-
tutów świeckich w tę nową drogę Kościoła. 
W zglobalizowanym świecie technika stała 
się niemal “bogiem”. Dzięki jej zdobyczom 
łatwe jest  przezwyciężanie odległości 
oraz różnic czasowych, przez co kontakty 
międzyludzkie oraz przepływ idei stały się 

proste i częste. Informacja dociera do nas 
w chwili dziejących się wydarzeń. Kultura 
zglobalizowana usuwa jednak z życia ludzi 
wartości uniwersalne, wypracowane przez 
wieki. Relatywizm i sekularyzm stały się 
podstawą funkcjonowania człowieka. 
Każdy na własny rachunek określa, co jest 
dla niego ważne i dobre.  

To co proponują religie tradycyjne przesta-
je być istotne dla współczesnego człowie-
ka. Eliminacja wartości, by afirmować 
indywidualność człowieka prowadzi do 
głębokiego kryzysu. Zmieniają się rady-
kalnie wizje rodziny oraz relacji między 
kobietą a mężczyzną. Tej logice podlegają 
także wartości religijne, będące podstawa 
życia konsekrowanego. Zdarzają się dzi-
siaj 70-letnie mniszki, które opuszczają 
klasztor by być “bardziej wolne”. Współ-
czesne motywy porzucania życia zakon-
nego nie dotyczą bynajmniej przekonania, 
że ktoś się pomylił w wyborze powołania. 
Nikt juz tak dzisiaj nie argumentuje. Naj-
częstszy motyw odejścia jest taki: odcho-
dzę, bo już nie doświadczam wspólnoty 
jako mego domu, nie czuję się szczęśliwy. 
Prefekt Kongregacji wyznał, że codziennie 
podpisuje ok. 10-20 dokumentów defini-

tywnego odejścia z życia konsekrowane-
go. 

Także w tej sytuacji rolą instytutów świec-
kich jest uświęcać świat od wewnątrz. W 
świecie zglobalizowanym, dotkniętym 
kryzysem wartości, jest konieczne, by 
członkowie tych instytutów byli świadkami 
Słowa Wcielonego.  Musimy odkryć na 
nowo obecność Trójcy Przenajświętszej, 
która nas prowadzi. Jest to tajemnica, 
którą nie tylko mamy adorować, ale którą 
mamy przede wszystkim żyć. Bóg jest 
Miłością i my jesteśmy zdolni do przemia-
ny świata, jeśli żyjemy tą Miłością. Gdy 
odnajdziemy naszą relację z Bogiem, 
będziemy zdolni odrodzić relacje między-
ludzkie na wzór tej relacji, jaka istnieje 
między osobami Trójcy Świętej. 
 
Jak realizować to powołanie bycia świad-
kiem miłości Trójcy Świętej? Trzeba na 
wzór Chrystusa ogołocić się z samych 
siebie, stając się prawdziwie ubogim. 
Współcześnie z racji wybierania indywidu-
alizmu, my chrześcijanie musimy wybierać 
pozostawienie siebie, “by wybrać drugie-
go”- symbolicznie: jeśli jest jedno ciastko – 
oddam je drugiemu. Ogołocenie siebie ze 
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względu na drugiego człowieka leczy I 
modyfikuje relacje międzyludzkie. Trzeba 
“ukryć” swoja godność, jak uczynił to 
Jezus, który ukrył swoje Bóstwo i stał się 
małym, by nas swym ubóstwem ubogacić. 
Miłość to zamieszkanie Boga między 
ludźmi. Jeśli się miłujemy, Bóg mieszka 
między nami. Tak naprawdę jesteśmy 
powołani tylko do jednego: by kochać. To 
jest droga dla instytutów świeckich. 
 
Po swoim wystąpieniu na forum instytutów 
świeckich prefekt Kongregacji udał się 
wraz z nuncjuszem apostolskim oraz 
bpem K. Gurdą do Niepokalanowa. Ten 
klasztor założony przez Św. Maksymiliana 

przeżywa w sposób szczególny 70-
rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Abp de 
Aviz odwiedził wszystkie miejsca związa-
ne z pracą Męczennika z Auschwitz. Za-
poznał się także ze współczesną działal-
nością niepokalanowskiego klasztoru. Po 
terenie klasztoru oprowadzali go prowin-
cjał i wikariusz warszawskiej prowincji 
franciszkanów oraz gwardian Niepokala-
nowa. Następnie prefekt spotkał się z 
Konsultą zakonów męskich w Polsce a po 
posiłku w refektarzu klasztornym wygłosił 
w kaplicy zakonnej przemówienie do 
zgromadzonych franciszkanów. Został też 
obdarowany witrażem, wykonanym przez 
90-letniego brata zakonnego. 

Niedzielne przedpołudnie upłynęło pod 
znakiem spotkań z siostrami zakonnymi. 
Abp de Aviz odprawił najpierw Eucharystię 
w klasztorze Sióstr wizytek, a następnie 
rozmawiał z przełożonymi klasztorów 
kontemplacyjnych oraz z zarządem Konfe-
rencji Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych. Wizytę prefekta 
Kongregacji zwieńczyło dwugodzinne 
spotkanie z Konsultami czterech Konfe-
rencji życia konsekrowanego w Polsce. 

 okm 
Na zdjęciu : Prefekt Kongregacji i towa-
rzyszący mu biskupi z Konsultą KWPZM 

 
     

  Wiadomości krajowe 
 

Komunikat Konsulty KWPZM w 
sprawie wystąpień zakonników w 

mediach 
 
Konsulta Konferencji Wyższych Przełożo-
nych Zakonów Męskich na spotkaniu w 
Niepokalanowie dnia 5 listopada, w związ-
ku z powtarzającymi się kontrowersjami 
wokół wystąpień zakonników w mediach 
przypomina, że osoby konsekrowane w 
życiu i działalności publicznej kierują się 
zasadami Ewangelii, prawem Kościoła i 
prawem własnym Instytutu.  
 
Obserwując roszczenia niektórych mediów 
do ingerowania w autonomię życia zakon-
nego Konsulta wskazuje na zapis Kodeksu 
Prawa Kanonicznego: „w wykonywaniu 
zewnętrznego apostolatu zakonnicy podle-
gają także własnym przełożonym oraz 
winni pozostawać wierni dyscyplinie Insty-
tutu” (KPK 678 &2). 
 
Oświadczenie w sprawie ks. Adama 

Bonieckiego MIC 
 
W związku z przekazywanymi w mediach 
różnymi informacjami na temat ks. Adama 
Bonieckiego MIC oświadczam, że decyzją 
Przełożonego Prowincji Polskiej Zgroma-
dzenia Księży Marianów, ks. Adam Bo-
niecki MIC został zobowiązany do ograni-

czenia swoich wystąpień medialnych do 
Tygodnika Powszechnego. Żadne inne 
ograniczenia w jego dotychczasowej dzia-
łalności nie zostały na niego nałożone.ks. 
Antoni Skwierczyński MIC 
sekretarz Prowincji      Za: www.marianie.pl  
 
Sympozjum KWPZM dla misjonarzy 

i rekolekcjonistów 
 

Sympozjum odbyło się w domu rekolekcyj-
nym redemptorystów w Krakowie  dniach 
od 25 do 27 października. Poświęcone 
było tematowi nowego roku duszpaster-
skiego 2011/12, Kościół naszym domem, 
jako wprowadzenie i przygotowanie do 
przepowiadania rekolekcyjno-misyjnego. 
 

  
 
Rozpoczęcie miało miejsce  we wtorek 25 
października Mszą Św. o godz. 7.00 w 
naszym kościele. Przewodniczył jej i homi-

lię wygłosił O. Kazimierz Malinowski, Se-
kretarz Konferencji Wyższych Przełożo-
nych Zakonów Męskich (KWPZM) w Pol-
sce. Przed południem obydwa referaty 
wygłosił Ks. Prof. Dr hab. Andrzej Zwoliń-
ski z UPJP II z Krakowa. Mówił o współ-
czesnych zagrożeniach, które wpływają na 
świadomość wiernych i na odchodzenie od 
praktyk religijnych. W godzinach popołu-
dniowych referat wygłosił O. Kazimierz 
Fryzeł C.Ss.R., w którym ukazał możliwo-
ści kształtowania postaw u wiernych zgod-
nie z hasłem nowego roku w Sakramencie 
Pojednania.  
 
Dzień drugi rozpoczął się poranną Jutrznią 
z krótką medytacją, którą poprowadził O. 
Kazimierz Fryzeł. Zaś o godz. 9.00 rozpo-
czął swoje przedpołudniowe referaty Ks. 
Dr hab. Edward Staniek wykładowca UPJP 
II. Obydwa poświęcone współczesnej 
Eklezjologii i na jej tle  ukazał tematy, które 
mogą pomagać  budować dom życia mał-
żeńskiego, rodzinnego, parafialnego i 
kościelnego. Opierał się na nauce Ojców 
Kościoła, do której trzeba by dzisiaj więcej 
sięgać. Po południu rozpoczęło się spo-
tkanie z Biblią odnośnie tematyki roku 
duszpasterskiego. Jako pierwszy wystąpił 
O. dr Krzysztof Bieliński, Rektor WSM z 
Torunia. On przedstawił obrazy Kościoła 
jako domu w Piśmie św. 
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Ostatni dzień sympozjum 27.X. rozpoczęła 
Eucharystia, której przewodniczył Opat z 
Tyńca O. Bernard Łukasz Sawicki, Wice-
Przewodniczący KWPZ. Wykłady przedpo-
łudniowe poprowadził ks. prof. dr hab. 
Henryk Witczyk, Kierownik Katedry Bibli-
styki KUL. Ukazał dalsze biblijne perykopy 
odnoszące się do Kościoła jako domu. 
 
W sympozjum wzięło udział 52 uczestni-
ków z różnych zakonów i zgromadzeń 
zakonnych ( w tym 10 redemptorystów), z 
których 26 mieszkało w naszym domu, 
reszta w swoich wspólnotach w Krakowie.  
Mamy nadzieję, że wysłuchane referaty, 
myśli, homilie przyczynią się do owocniej-
szego przepowiadania w tym kolejnym 
roku duszpasterskim po linii programu 
duszpasterskiego – Kościół naszym do-
mem. O. Kazimierz Fryzeł CSsR. 

          Wiecej na: www.redemptor.pl  
 
 Uroczystości z okazji 75-lecia Pol-

skiej Prowincji Werbistów 
 

Misjonarze Werbiści uroczyście obchodzili 
rocznicę 75 lat istnienia Polskiej Prowincji 
Werbistów. Uroczystości rozpoczęły się 
pielgrzymką 14 grudnia 2010 do sanktua-
rium swego patrona – św. Józefa w Kali-
szu. 
 

 
 
W poniedziałek 17 października 2011, w 
Warszawie odbyły się uroczystości dzięk-
czynne za 75 lat istnienia Polskiej Prowin-
cji Werbistów. Uroczystość miała miejsce 
w parafii Najczystszego Serca Maryi przy 
pl. Szembeka na Grochowie, gdzie znajdu-
je się Dom Misyjny Ducha Świętego będą-
cy siedzibą Domu Misyjnego i Prowincjała 
Werbistów o. Andrzeja Danilewicza SVD. 
 
O 18ej miało miejsce nabożeństwo, po 
którym nastąpiła uroczysta Eucharystia. 
Koncelebrowanej mszy świętej w pięknym, 
przedwojennym kościele przewodniczył 
J.E. Ks. Abp. Henryk Hoser SAC, ordyna-
riusz diecezji warszawsko-praskiej. W 
koncelebrze uczestniczyli ks. proboszcz 
Krzysztof Ukleja, prowincjał o. Andrzej 
Danielewicz, ks. Tadeusz Rydzyk, redemp-
torysta – dyrektor Radia Maryja i Telewizji 
TRWAM, które transmitowały uroczystość, 
liczni księża zakonni i diecezjalni, przybyli 
na uroczystość wraz ze swymi grupami 
parafialnymi i indywidualnie. 
W uroczystości uczestniczyli parafianie 
oraz słuchacze i słuchaczki Radia Maryja, 
siostry zakonne z wielu zgromadzeń, ma-
jących siedzibę na Pradze, Warszawie i 
poza Warszawą, przyjaciele misjonarzy 
Werbistów. Wspaniałą, oprawę muzyczną 

przygotowały Chóry Parafialne i zespół 
klerycki Querido Matias z Misyjnego Semi-
narium Duchownego Księży Werbistów w 
Pieniężnie. 
 
Założycielem Zgromadzenia Werbistów 
jest św. Arnold Janssen, beatyfikowany 
19.10.1975, kanonizowany 5.10.2003. 
Wybitnym polskim Werbistą, znanym sze-
roko w Polsce i za granicą jest o. Marian 
Żelazek SVD misjonarz z Indii 1918-2006, 
który przez długie lata aż do końca swoje-
go życia pracował w Indiach i niósł pomoc 
z trędowatym w leprozorium w Puri nad 
Zatoką Bengalską . Homilię ks. abp Henryk 
Hosera – pasterza Kościoła warszawsko-
praskiego można odsłuchać na stronie 
internetowej Radia Maryja. Anna Dziemska 

 
Chrystus, Maksymilian, Więźniowie. 

Droga Krzyżowa w Birkenau 
 
Prosimy Boga żeby się to więcej nie po-
wtórzyło. To jest Golgota. - mówią uczest-
nicy nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które 
odbyło się na terenie byłego niemieckiego 
obozu zagłady Birkenau w Brzezince. 
Modlitwa rozpoczęła się przy tzw. Bramie 
Śmierci, gdzie swą tragiczną drogę zaczy-
nali niegdyś więźniowie prowadzeni do 
komór gazowych. Wierni przeszli blisko 
trzykilometrową trasę wzdłuż rampy, gdzie 
po przybyciu transportów dokonywano 
selekcji. 
 
Potem pątnicy przeszli pośród baraków 
odcinka B I. Zatrzymywali się obok krema-
toriów II i III, aby dalej w modlitewnym 
skupieniu przejść obok sauny, gdzie od-
bywało się przyjmowanie więźniów do 
obozu. Dalej trasa Drogi Krzyżowej prowa-
dziła obok krematorium IV i V, aby drogą 
pomiędzy odcinkiem B II i B III dojść do 
budynku komendantury obozu. 
 
- To jeden wielki cmentarz. Tu nie ma 
miejsca, w którym ktoś by nie poległ - 
mówi Zbigniew Krzemień. - To jest nasz 
skromny wkład w upamiętnienie tego co 
tutaj się działo - dodaje. Modlitwa za 
wszystkich, którzy w obozie oddali swoje 
życie jest głównym powodem obecności na 
nabożeństwie tak dużej liczby osób - w tym 
roku znów wzięło w nim udział blisko 5 tys. 
wiernych. 
 
Dla obecnych w Brzezince franciszkanów 
tegoroczne nabożeństwo także było wyjąt-
kowe. - Rozważania Męki Pańskiej połą-
czone były w tym roku z refleksjami o życiu 
obozowym św. Maksymiliana – mówi ku-
stosz Centrum św. Maksymiliana o. Stani-
sław Czerwonka. - Dla franciszkanów 
Oświęcim zawsze kojarzy się z osobą św. 
Maksymiliana - dodaje br. Michał Storta z 
seminarium franciszkanów w Krakowie. 
Przejście Drogą Krzyżową ze św. Maksy-
milianem kończy również obchody Roku 
Kolbiańskiego w diecezji bielsko-żywieckiej 
i w Centrum maksymilianowskim w Har-
mężach. 
 

Droga Krzyżowa na terenie KL Birkenau 
odbywa się od blisko 30 lat. Zawsze w 
pierwszą niedzielę po liturgicznym wspo-
mnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Nabożeństwo upamiętnia pielgrzymkę 
Jana Pawła II do nazistowskich obozów 
Auschwitz i Birkenau w 1979 roku. jcz 

 Za: www.zakonfranciszkanow.pl  
 

Na pokładzie Boeninga były  
relikwie Jana Pawła II 

 
O. Piotr Chyła z zarządu polskiej prowincji 
redemptorystów, pasażer samolotu, który 
awaryjnie lądował wczoraj na warszaw-
skim Okęciu, miał ze sobą relikwie Jana 
Pawła II. Kapłan poinformował, że dwa 
razy rozgrzeszył wszystkich uczestników 
lotu, w tym raz na kilka sekund przed 
zetknięciem się samolotu z ziemią. 
 

 
 
- To było wydarzenie o ogromnym poten-
cjale emocji – dodał redemptorysta. Pod-
kreślił, że to, co najważniejsze, dokonało 
się chyba w sercach i umysłach ludzi, 
którzy musieli zmierzyć się z tym wydarze-
niem. Nie znajdował wprost słów, by wyra-
zić swoje uznanie kapitanowi i załodze 
boeinga. Opowiadał też, że około 40 minut 
przed lądowaniem kapitan podał do wia-
domości pasażerów, że będzie to lądowa-
nie awaryjne ze względów technicznych. – 
Człowiek przez kilkadziesiąt minut był 
bezradny – wspomina ksiądz i dodaje, że 
był to czas na racjonalizację emocji i za-
czepienie się w Panu Bogu. 
 
- Nie doszło do paniki. Podziwiałem pasa-
żerów, matki z dziećmi. To było coś nie-
samowitego. Sam moment lądowania to 
była przerażająca cisza. Kiedy samolot 
dotknął ziemi, spodziewaliśmy się, że to 
będzie uderzenie, hałas. A dotknął ziemi, 
jakby wylądował na jakiejś gąbce. Ktoś 
krzyknął, że udało się wysunąć podwozie. 
Okazało się, że nie – relacjonował redemp-
torysta. Potem nastąpiła sprawna ewakua-
cja.                                 Za: www.deon.pl  
  

W Obrze obchody 150. rocznicy 
narodzin dla nieba św. Eugeniusza 

de Mazenoda 
 
Koniec października był niezwykle emo-
cjonujący i przepełniony wieloma bardzo 
interesującymi wydarzeniami. Z cała pew-
nością możemy zaliczyć do nich obchody 
150. rocznicy narodzin dla nieba św. Eu-
geniusza de Mazenoda, związane z nim 
sympozjum naukowe, spektakl teatralny 
oraz koncert. 
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Nasze świętowanie rozpoczęliśmy 28 
października 2011 roku o godzinie 8.30 
kiedy to miał miejsce wykład wprowadza-
jący nt. Wspomnienie Rewolucji Francu-
skiej w pismach św. Eugeniusza 
de Mazenoda wygłoszony przez o. dra 
Pawła Zająca OMI. Cały cykl dwunastu 
wykładów naukowych poświęcony był 
tematowi Od rewolucji Francuskiej do 
Nowej Ewangelizacji.  
 

 
 
Następnego dnia o godzinie 11.00 miał 
miejsce uroczysta Eucharystia sprawowa-
nej pod przewodnictwem J.E. O. Bpa 
Eugeniusza Juretzko OMI w kościele para-
fialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apo-
stoła większego w Obrze. Uczestniczyli w 
niei ojcowie i bracia oblaci z Polski 
i zagranicy, przedstawicielki i przedstawi-
ciele żeńskich i męskich zgromadzeń 
zakonnych, kapłani diecezjalni oraz zapro-
szeni goście. Oprawę muzyczną uroczy-
stości zapewnił chór seminaryjny pod 
dyrekcja o. dra Krzysztofa Tarwackie-
go OMI.  
 
O godzinie 14.15 w seminaryjnej auli, 
młodzież z oblackiej wspólnoty Niniwa z 
Katowic zaprezentowała spektakl teatralny 
pt. Ulotka o św. Eugeniuszu. Ta forma 
ewangelizacji znalazła wielkie poparcie i 
akceptacje wśród publiczności. Popołudnie 
uświetnił koncert zespołu Gang Marcela. 
Nasze spotkanie zakończył o. Superior 
Generalny udzielając błogosławieństwa 
krzyżem misyjnym św. Eugeniusza. 
Wszystkim obecnym dziękujemy za udział 
we wspólnym świętowaniu! fr. Hubert 
Pilarczyk OMI             Za: www.oblacii.pl  

 
Florynka: Sercańskie Czuwanie 

Młodzieży 
 
 W dniu 22 października odbyło się we 
Florynce Sercańskie Czuwanie Młodzieży. 
Ponad 200 osób z parafii sercańskich oraz 
diecezjalnych rozważało temat „W komunii 
z Miłością”, będący parafrazą tematu roku 
duszpasterskiego. Głównym patronem 
spotkania był bł. Jan Paweł II – jego myśl, 
słowa, gesty były przedmiotem konferencji 
i nabożeństwa. 
 
Czuwanie było też okazją, by zaprezento-
wać, jak działa młodzież w poszczególnych 
parafiach, oraz doświadczyć owoców jej 
działania. Szczególnie godny zauważenia 
jest fakt mobilizacji i zaangażowania mło-
dzieży z mniejszych parafii. Poszczególne 
części czuwania przygotowała wraz ze 

swoimi duszpasterzami młodzież z Floryn-
ki, Węglówki, Binczarowej; oprawę mu-
zyczną zapewnił chór „Płomień” z Krakowa 
Płaszowa. 
 
Dynamika czuwania pozwalała na to, aby 
każdy odnalazł w nim choć jedno zdanie, z 
którym będzie mógł iść do swojej szkoły, 
pracy, domu. Wielu rozważało słowa Jana 
Pawła II, które przytaczał w swojej konfe-
rencji ks. Eugeniusz Kowalski SCJ; naj-
większe zasłuchanie dało się jednak od-
czuć, kiedy swoje świadectwo spotkania z 
Janem Pawłem II opowiadał ks. kard. 
Stanisław Nagy SCJ. 
 
Ważnym elementem czuwania była pan-
tomima i swoisty rachunek sumienia, który 
przygotował ks. Dariusz Lewczak SCJ w 
oparciu o treść przedstawienia. Wysiłek, 
zadyszenie i pot na czole aktora były naj-
lepszą namiastką tego, jak Bóg walczy o 
każdego człowieka. W odwołującej się do 
emocji homilii ks. Jacek Szczygieł SCJ 
podkreślił troskę Boga o dobre życie czło-
wieka, zachęcając, by i odpowiedź mło-
dych ludzi była jasna i konkretna. 
 
Końcowym etapem czuwania było uwiel-
bienie Boga. Każdy z młodych przywiózł ze 
sobą kartkę z osobistym tekstem, który 
zaczynał się od słów „Jezu, uwielbiam Cię 
za… w…” – teksty te były czytane podczas 
adoracji. W tym samym czasie młodzież 
oddawała cześć Bogu, dosypując kadzidła 
do kadzielnicy stojącej przez monstrancją i 
chwilę zatrzymując się przed Panem i 
modląc się. Każdy uczestnik otrzymał list 
od Boga – fragment Pisma św., który ma 
mu wyznaczać drogę w jego życiu szkol-
nym, domowym, wśród przyjaciół, w chwi-
lach dobrych i trudnych.  

Za: www.sercanie.pl  
 
 Dzwon Jana Pawła w sanktuarium 

w Sierpcu 
 
W uroczystość rocznicy poświęcenia Ko-
ścioła własnego, tj. 30 października 2011 
roku, w południe, w Sanktuarium MB Sier-
peckiej Pani Niezawodnej Nadziei ks. bp 
Piotr Libera, ordynariusz prastarej diecezji 
płockiej, poświęcił nowy dzwon „bł. Jana 
Pawła II”, który jest dziękczynieniem za 
beatyfikację papieża Jana Pawła II oraz za 
30 lat parafii św. Benedykta w Sierpcu. 
 
Na powyższą uroczystość z Warszawy 
przybył przełożony Prowincji Chrystusa 
Króla, ks. Józef Lasak SAC, z radcą pro-
wincjalnym, ks. Józefem Ciupakiem SAC 
oraz administratorem prowincjalnym, ks. 
Tomaszem Pławnym SAC. Ks. dziekan z 
klerem dekanatu sierpeckiego przeżywał 
powyższą uroczystość razem z całą 
wspólnotą sierpecką księży pallotynów. 
 
 
Krótki rys historyczny: w uroczystość św. 
Wincentego Pallottiego, czyli 22 stycznia 
br., cała wspólnota parafialno-sanktauryjna 
została zapoznana z ideą fundacji nowego 
dzwonu. Do Sierpca przybył znakomity 
ludwisarz z Gliwic, Zbigniew Felczyński z 

małżonką, aby omówić wszystkie sprawy 
związane z nowym dzwonem dla sierpec-
kiego sanktuarium. Dnia 27 maja 2011 
roku o godz. 3.07 dzwon narodził się i już 
wszystkim gra wzywając do modlitwy i 
osobistej refleksji.  
 

 
 
W fundację nowego dzwonu dla sanktua-
rium włączyli się nie tylko parafianie, ale 
pielgrzymi i turyści. W ciągu 9 miesięcy 
udało się zebrać całą potrzebną kwotę na 
dzwon, który nosi imię „bł. Jan Paweł II”. 
Podczas liturgii dziękczynnej za 30 lat 
parafii św. Benedykta oraz za beatyfikację 
Jana Pawła II ks. bp Piotr Libera w słowie 
pasterskim podziękował wszystkim, którzy 
choćby przysłowiową złotówką wsparli 
dzwon wskazując, że trudne czasy nie 
sprzyjają takim inicjatywom.                

Za: InfoSAC 03/11/201 
 

Obserwatorium w klasztorze. Za-
konnicy z Głogówka patrzą w niebo 

 
Chcesz zobaczyć księżyce Jowisza? Przy-
jedź do nas! – tak od soboty może się 
reklamować Głogówek. Franciszkanie 
wybudowali w swoim klasztorze obserwa-
torium astronomiczne. Jednym z pierwszy 
obserwatorów był wicestarosta prudnicki 
Józef Skiba, który pomagał napisać wnio-
sek o dofinansowanie projektu. 
 
Obserwowaliśmy już księżyce Jowisza i 
góry oraz kratery na naszym Księżycu – 
ojciec Krzysztof Hura, gwardian klasztoru 
franciszkanów w Głogówku z dumą poka-
zuje nowy nabytek zakonu. Teleskop i 
własne obserwatorium astronomiczne. 
Reporter NTO wypróbował możliwości 
teleskopu jeszcze za dnia. Z odległości 
kilometra na ekranie komputera pojawiła 
się chorągiewka wieży wodnej w Głogówku 
z datą 1907 rok. 
 
- Teleskop uzyskał około tysiąckrotne 
przybliżenie – opowiada Jacek Uniwersał, 
dostawca skomplikowanego urządzenia. – 
Obraz nie jest jednak wyraźny, bo po 
drodze zakłóca go gorące powietrze z 
kominów nad miastem. Atmosfera ziemi 
ciągle faluje, zakłóca obraz, co trzeba brać 
pod uwagę ustawiając optymalne przybli-
żenie. 
 
Teleskop w Głogówku z 5 metrową auto-
matyczną kopułą, to największe z siedmiu 
obserwatoriów wybudowanych w tym roku 
w Polsce przez firmę z Żywca. I jedyny 
umieszczony w klasztorze. Najczęściej 
obserwatoria zamawiają szkoły, ale w 
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Opolu mniejszy teleskop ma galeria han-
dlowa. – Ojcowie doszli do wniosku, że 
skoro obserwatorium w Watykanie, to 
dlaczego nie miało by być tutaj – śmieje 
się Jacek Uniwersał. Teleskop firmy Me-
ade ma 14 cali średnicy lustra (ponad 356 
milimetrów). Ludzka źrenica ma 5,7 mili-
metra średnicy. W astronomii nie liczy się 
przybliżenie optyczne, ale ilość światła, 
która wpada do oka czy kamery. Teleskop 
ma bowiem dwie możliwości – obserwacji 
nieba przez okular, gołym okiem, albo 
przez kamerę, której obraz trafia do kom-

putera i może być obrabiany, wydrukowa-
ny, rzucony na ekran.  
 

 

Za pomocą komputera można też automa-
tycznie pozycjonować urządzenie. Tele-
skop jest wyposażony w system GPS, sam 
orientuje się w swojej pozycji na podstawie 
wskazania satelity. W pamięci komputera 
zapisano położenie 40 tys. obiektów nie-
bieskich. Po wpisaniu żądanej gwiazdy 
obraz automatycznie się ustawia na jej 
obserwację. Jeśli obiekt nie jest w tym 
momencie widoczny na nieboskłonie, to 
pojawia się informacja kiedy obserwacja 
będzie możliwa           Za: www.kapucyni.pl  

 
     
Refleksja tygodnia 

 
 

Spór o krzyż, czyli o głupocie i pianie na ustach 
Felieton o. Dariusza Kowalczyka SJ. 

 

 
W opublikowanej w 1995 r. książce-
rozmowie  między A. Michnikiem i ks. 
Tischnerem, moderowanej przez J. Ża-
kowskiego, a zatytułowanej „Między pa-
nem a plebanem”, znalazłem ciekawy 
fragment o krzyżu. Żakowski zagadnął 
swych rozmówców, czy pamiętają rozruchy 
w Nowej Hucie w obronie kościoła 
w  kwietniu 1960 r., na co Michnik stwier-
dził: 
„Ja bardzo mętnie. Uważałem, że chodzi o 
mięso. Jacek Kuroń wierzył wtedy w «Mat-
kę Boską Mięsną». Jak przystało na mark-
sistę, był przekonany, że tam, gdzie nie ma 
mięsa, wybuchają rozruchy o krzyż. Uwa-
żał, że ludziom zawsze chodzi o mięso, bo 
nie umiał wyobrazić sobie, że może im 
chodzić o krzyż. To był także mój hory-
zont”.  
 
Czasy się zmieniły, horyzonty też trochę, 
ale krzyż nie przestaje być „zgorszeniem 
dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1Kor 
1,23). O co chodzi Palikotowi, który chce 
zdejmować krzyż?O mięso? Możliwe, że 
tak, ale oczywiście nie w tym sensie, że 
Palikotowi brakuje mięsa i wódki, ale w 
tym, że wywoływanie awantury o krzyż 
odwraca uwagę od tego, o czym esta-
blishment nie chce mówić, a skupia ją na 
Palikocie jako rzekomym obrońcy Polaków 
przed klerofaszyzmem. Że to idiotyczne? 
Tak! Ale co zrobić, skoro zadziałało w 
odniesieniu do 10 procent tych, którzy 
wzięli udział w wyborach… 

Jednak tak jak obrońcom kościoła w Nowej 
Hucie nie chodziło o mięso, przynajmniej 
nie tylko, taki dziś wrogom krzyża nie 
chodzi tylko o „temat zastępczy”. Wydaje 
się, że wielu „ludzi Palikota”  naprawdę 
dostaje piany na ustach na widok krzyża w 
miejscu publicznym.Pamiętam dyskusje o 
krzyżu, jaką prowadziłem na pewnym 
portalu pod koniec lat 90-tych. Jeden z 
moich oponentów wypisywał teksty w stylu: 
„Zdjąć to g… ze ściany. Natychmiast!”. 
Chodziło mu właśnie o krzyż w Sej-
mie. Miłośnicy „Nie”, „Faktów i mitów”, 
aktywiści gejowscy, starzy SB-ecy, a także 
niektórzy ich potomkowie, ludzie, którzy 
nienawidzą Kościoła, bo przypomina im, że 
aborcja to jednak zabicie dziecka, ateiści, 
którzy zachowują się jak antyteiści i chry-
stofoby – ci ludzie rzeczywiście cierpią na 
widok krzyża. I nawet jeśli w dyskusji pu-
blicznej używają cywilizowanych argumen-
tów, to gdzieś z tyłu głowy chodzi im nieu-
stannie: „Zdjąć to g… ze ściany”. Z nimi 
nie da się rozmawiać. Ten rodzaj złych 
duchów wyrzuca się jedynie modlitwą i 
postem. 
 
Są też tacy, którzy nie pienią się, ale z 
jakichś powodów uważają, że państwo nie 
ma prawa wyrażać swej ukształtowanej 
przez wieki tożsamości, której elementem 
jest także religia, wyznawana przez zna-
komitą większość obywateli. Sądzą, że 
„nowoczesne” państwo to takie, którego 
przestrzeń publiczna wygląda tak, jak 

gdyby większość stanowili niewierzą-
cy. Poglądy te uważam za niebezpieczne, 
gdyż prowadzą do dyktatu agresywnego 
laicyzmu, który chciałby stać się „religią 
dominującą” nawet tam, gdzie większość 
to katolicy. Tymczasem nie ma żadnego 
logicznego, czy też moralnego powodu, 
aby w kraju o takiej historii jak Polska, 
przestrzeń publiczną urządzali nam ludzie 
o poglądach zbliżonych do Jerzego Urba-
na. Jestem za państwem pluralistycznym, 
a nie laicko-wyznaniowym, takim, w którym 
wola większości i 1000 lat historii są sza-
nowane, i w którym wszelakie mniejszości 
mogą swobodnie istnieć i rozwijać się, ale 
bez histerycznego szantażowania więk-
szości. 
 
Z laicką ideologią przestrzeni publicznej 
bez krzyża doskonale poradził so-
bie Joseph Weiler, prawnik, wierzący Żyd, 
który przed Trybunałem w Strasburgu 
bronił (skutecznie) krzyża we włoskiej 
szkole. Zachęcam do obejrzenie jego 
wyśmienitej mowy w internecie: 
Crucifix in the Classroom – Joseph Weiler 
before the European Court of Human 
Rights 
Nie wiem, czy ktoś przetłumaczył tę mo-
wę  na język polski. Jeśli nie, to może 
znajdzie się ktoś, kto to zrobi, bo naprawdę 
warto… 

Za: www.wpolityce.pl  

 
   

  Wiadomości zagraniczne  
 

XIII Kapituła Generalna Francisz-
kańskiego Zakonu Świeckich 

 
Od ośmiuset lat Franciszkański Zakon 
Świeckich (FZŚ), założony przez św. Fran-
ciszka z Asyżu, jest wyrazicielem chary-
zmatu franciszkańskiego w wielu obsza-

rach życia świeckiego w świecie. Co trzy 
lata Zakon odbywa Kapitułę Generalną, 
która gromadzi przedstawicieli z pięciu 
kontynentów, którzy animują życie fran-
ciszkańskie w 65 krajach świata. 
 

W roku bieżącym Kapituła Generalna 
odbyła się w San Paolo (Brazylia) w Dusz-
pasterskim Centrum „Santa Fé”. Rozpo-
częła się w sobotę 22 października po 
południu i zakończyła w sobotę 29 paź-
dziernika. Kapituła przeanalizowała doko-
nania Prezydium Międzynarodowej Rady 
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FZŚ w odniesieniu do postanowień Kapitu-
ły Generalnej, która odbyła się na Wę-
grzech w 2008 r., postanowień, które doty-
czyły obszarów formacji, komunikacji, 
Młodzieży Franciszkańskiej, obecności i 
świadectwa Franciszkanów Świeckich w 
społeczeństwie oraz wsparcia, którego 
należy udzielić nowym obecnościom (po-
wstające wspólnoty) w ponad 40 krajach 
świata. 

 
Uczestnicy zostali wezwani do refleksji i 
dyskusji zarówno w kwestii głównego 
tematu Kapituły „Ewangelizowani by 
ewangelizować”, jak i tematów szczegóło-
wych, takich jak: „Szczególne powołanie 
do szczególnych zadań” oraz „Budowanie 
świata braterskiego i ewangelicznego”. 
Odbył się również okrągły stół z udziałem 
członków Zakonu z Gwatemali, Haiti, 
Rwandy, Brazylii i Chorwacji, którzy przed-
stawili swoje świadectwa na temat krajów, 
w których realizują swoją przynależność do 
Franciszkanów Świeckich. W Kapitule 
uczestniczyli także Franciszkanie Świeccy, 
którzy osobiście realizują i prowadzą „Mi-
sję w stronę Chin”. Uczestnicy zostali w 
końcu wezwani do wysłuchania świadec-
twa pewnego małżeństwa kanadyjskiego, 
które przeżywa swoje małżeństwo w kon-
tekście duchowości FZŚ. 
 
Kapituła zapoznała się także z rezultatami 
badań demograficznych przeprowadzo-
nych we wszystkich krajach oraz z warun-
kami nowo powstających wspólnot. Pod-
czas Kapituły zostanły ustalone kryteria 
dotyczące finansów na kolejne trzy lata 
oraz został przedstawiony dokument, który 
pomoże zinterpretować rolę animatora 
braterskiego FZŚ w strukturze Młodzieży 
Franciszkańskiej. Młodzież Franciszkańska 
była reprezentowana przez Radnych Mię-
dzynarodowych, którzy zostali wybrani jako 
przedstawiciele wspólnot z Ameryki Środ-
kowej, Ameryki Południowej, Ameryki 
Północnej, Europy, Afryki oraz Azji-
Oceanii. 
 
27 października Kapituła łączyła się z 
Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który 
tego dnia spotkał się w Asyżu ze świato-
wymi przywódcami religijnymi, by konty-
nuować modlitwę o pokój, jak to uczynił 25 
lat temu jego poprzednik, błogosławiony 
Jan Paweł II. 
 
Liczba uczestników Kapituły, wliczając 
poza samymi radnymi także współpracow-
ników, tłumaczy i niektórych asystentów I 
Zakonu oraz Trzeciego Zakonu Regular-
nego, wyniosła ok. 130. 
 
Przebieg tego wydarzenia kościelnego 
można było na bieżąco śledzić odwiedza-

jąc zarówno stronę www Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich: www.ciofs.org, na 
której dostępne są uaktualnienia w języku 
hiszpańskim, francuskim, włoskim i angiel-
skim, jak również serwisy internetowe 
różnych wspólnot narodowych FZŚ. 

 Za: www.ofmconv.org  
 

 Milicyjne najście na klasztor  
redemptorystów w Wietnamie 

 
Setka milicjantów naszła klasztor redemp-
torystów w stolicy Wietnamu Hanoi. Funk-
cjonariusze pojawili się pod zabudowania-
mi zakonników w godzinach nocnych dwa 
dni temu. Milicjanci wspomagani przez 
tajniaków wyważyli bramę klasztorną i 
splądrowali budynek, rozbijając to, co 
wpadło im do rąk. Zakonnicy zostali potur-
bowani i znieważeni. Wobec protestują-
cych przeciwko najściu użyto psów milicyj-
nych. Cała akcja została sfilmowana przez 
ekipę reżimowej telewizji państwowej. 
 
Redemptorystom udało się uruchomić 
dzwony kościoła, które zaalarmowały 
okolicznych katolików. Wobec kilkutysięcz-
nego tłumu, który zgromadził się wokół 
klasztoru, milicja opuściła splądrowane 
zabudowania. Było to już trzecie najście na 
ten klasztor. Do poprzedniego doszło trzy 
lata temu. Zgromadzenie redemptorystów 
w Wietnamie znane jest z wyraźnie anty-
komunistycznego stanowiska w relacjach z 
administracją państwową 

Za: Radio Watykańskie 
 

Zbiorowa konwersja anglikańskich 
zakonnc 

 
Amerykańska archidiecezja Baltimore 
przyjęła na swe łono Zgromadzenie Sióstr 
Wszystkich Świętych od Ubogich. Przed 
dwoma laty siostry opuściły Kościół epi-
skopalny. 1 listopada b.r. oficjalnie zostały 
uznane za zgromadzenie katolickie na 
prawie diecezjalnym. Wszystkie członkinie 
zgromadzenia musiały ponownie złożyć 
śluby wieczyste. Wraz z oficjalnym za-
twierdzeniem siostry mogą też ponownie 
otworzyć nowicjat.  
 
W ślady zakonnic poszedł również ich 
kapelan. Już w czerwcu przyjął on katolic-
kie święcenia kapłańskie. Jak wyznała 
przełożona zgromadzenia s. Christina 
Christie, konwersja na katolicyzm jest 
bezpośrednio związana z liberalizacją 
amerykańskiej gałęzi Wspólnoty Anglikań-
skiej. Decydującym czynnikiem była zgoda 
Kościoła episkopalnego na wyświęcanie 
zadeklarowanych homoseksualistów i 
kobiet.                     Za: Radio Watykańskie 

 
Figurka Bardzkiej Strażniczki Wiar 

w Kazachstanie 
 
Późnym wieczorem w poniedziałek 23 
października br., poprzez Warszawę i 
Frankfurt, dotarła do Astany stolicy Ka-
zachstanu kopia Cudownej Figury Matki 
Bożej Bardzkiej. Przywiózł ją tam kustosz 
bardzkiego sanktuarium o. Mirosław Gra-
kowicz CSsR wraz z ks. prałatem Edwar-
dem Dzikiem, proboszczem z Pieszyc oraz 

s. Anną Winnicką, przełożoną klasztoru 
redemptorystek z Bielska Białej.  
 

  
 
Przekazanie kopii Figurki Bardzkiej (po-
święconej 8 sierpnia br. w sanktuarium w 
Bardzie przez ks. bpa Ignacego Deca 
ordynariusza diecezji świdnickiej) nastąpiło 
w siedzibie ordynariusza diecezji astań-
skiej we wtorek 24 października. Pierw-
szym miejscem pobytu figurki stała się 
domowa kaplica arcybiskupa Astany. 
Docelowo trafi ona do kaplicy pełniącej 
funkcję kościoła parafialnego w miejsco-
wości Arszały, która znajduje się na trasie: 
Astana – Karaganda, jakieś 70 km od 
stolicy Kazachstanu. 
 
W ten sposób powstają szczególne więzi 
pomiędzy sanktuarium w Bardzie na tere-

nie diecezji świdnickiej a diecezją astańską 
w Kazachstanie.  Za: www.redemptor.pl 

 
Nowa siedziba Kurii Generalnej 

kapucynów 
 

Kuria Generalna Zakonu Kapucynów w 
Rzymie przeniosła się 1 listopada do nowej 
– tymczasowej – siedziby na peryferiach 
Wiecznego Miasta. Przez przynajmniej 
dwa lata, w czasie remontu klasztoru na 
Via Piemonte, Minister Generalny, Defini-
torium i prawie wszystkie biura Kurii będą 
działały przy Kolegium Międzynarodowym 
św. Wawrzyńca z Brindisi, usytuowanym 
na 65. kilometrze Grande Raccordo Anula-
re, obwodnicy Rzymu. Wyjątkiem jest biuro 
Postulatora Generalnego, które mieści się 
w klasztorze w dzielnicy Garbatella. 
 
W związku z tym korespondencję należy 
wysyłać na następujący adres pocztowy: 
Collegio Internazionale San Lorenzo 
Curia Generale OFMCap 
C.P. 18382 
00163 ROMA – ITALIA 

Za: www.kapucyni.pl   
 
Śluby zakonne pierwszej rosyjskiej 

redemptorystki 
 
W poniedziałek 31 października 2011 roku 
s. Irina Katkowa z Rosji złożyła pierwsze 
śluby zakonne we wspólnocie sióstr re-
demptorystek w Pietropawłowsku w Ka-
zachstanie. Uroczystość odbyła się w 
kościele Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, przy którym od 10 lat istnieje klasztor 
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sióstr redemptorystek, założony przez 
wspólnotę z Bielska-Białej.  
 
W uroczystej Eucharystii, której przewod-
niczył arcybiskup Astany Tomasz Peta, 
uczestniczyła przełożona z Bielska s. Anna 
Winnicka, o. Mirosław Grakowicz jako 
przedstawiciel Sekretariatu Generalnego 
ds. Sióstr Redemptorystek, o. Sylwester 
Cabała, reprezentujący Zarząd Prowincjal-
ny z Warszawy oraz wielu kapłanów, sióstr 
zakonnych i świeckich. 
 
W swej homilii ks. abp Peta wyraził radość 
z poszerzenia się wspólnoty sióstr i pod-
kreślił wielką rolę kontemplacyjnego zako-
nu sióstr redemptorystek, który zwykł 
nazywać „Wieczernikiem” Kazachstanu. 
Powiedział też, że s. Irina zamieniła uni-
wersytecką katedrę na klęcznik kościelny, 

realizując w ten sposób swoje pragnienie 
pójścia za Jezusem czystym, ubogim i 
posłusznym.  
 

 
 
Siostra Irina była pracownikiem naukowym 
w dziedzinie muzykologii na Uniwersytecie 

Orenburskim w Rosji. Po swym nawróce-
niu i przyjęciu chrztu św. angażowała się w 
życie parafii Matki Bożej Loretańskiej w 
Orenburgu, gdzie posługują redemptoryści. 
Po kilku latach zdecydowała się wstąpić do 
Zakonu Najświętszego Odkupiciela. Czas 
postulatu odbyła w Pietropawłowsku, zaś 
formację nowicjacką przeżyła w klasztorze 
w Bielsku-Białej. 

Prosimy wszystkich czytelników o modlitwę 
za pierwszą rosyjską redemptorystkę, aby 
świadczyła „z odwagą i jasnością o pełni, 
jaką miłość nadaje życiu, kiedy jest ono 
radykalnie przeżywane jako dar z siebie”. 
Polecamy też modlitewnej pamięci sprawę 
nowych powołań zakonnych i kapłańskich, 
zwłaszcza z rozległych terenów Rosji i 
Kazachstanu. o. Sylwester Cabała CSsR       
Za: www.redemptor.pl 

 
 
 

 
Zapowiedzi wydarzeń 

 

Książka o kierownictwie duchowym Bł. Jana Pawła II 
 

 

W połowie października 2011 nakładem 
Edycji Świętego Pawła ukazała się nowa 
książka Andrzeja Derdziuka OFMCap 
zatytułowana „Mądrość spotkania. Kierow-
nictwo duchowe bł. Jana Pawła II wobec 
Wandy Półtawskiej”. 
 
Książka stanowi połączenie rozszerzonej 
recenzji „Rekolekcji beskidzkich” Wandy 
Półtawskiej i traktatu na temat kierownic-
twa duchowego. Autor, analizując treść 
notatek z medytacji prowadzonych przez 
panią Półtawską na polecenie ks. Karola 
Wojtyły, skonstruował spójny obraz wyma-
gań stawianych kapłanowi i penitentowi w 
procesie rozwijania pracy wewnętrznej. 
Omawiając różne aspekty dążenia ku 
świętości wskazał na potrzebę wiary i 
modlitwy oraz posłuszeństwa Kościoło-
wi.W oparciu o wypowiedzi Ojca Świętego 
i jego Penitentki przedstawione zostały też 
nadzieja, miłość, pokora, dążenie do 
prawdy, wdzięczność, bezwarunkowe 
poddanie się woli Bożej, dyskrecja, zaan-
gażowanie w praktyki religijne, skupienie 
wewnętrzne i rozmodlenie. Jako niezwykle 
istotną wymienia się ponadto właściwą 
równowagę emocjonalną, która zyskuje 
swoje potwierdzenie w zdolności do czy-
stej i dojrzałej przyjaźni.Książka o. 
Derdziuka jest dobrym wprowadzeniem do 
lektury duchowej innych pozycji o kierow-
nictwie duchowym. Ułatwia zrozumienie 
zapisków pani Półtawskiej i zachęca do ich 
wnikliwego studiowania.  

 

 
 
Publikacja „Mądrość spotkania” ma cha-
rakter popularno-naukowy i została napi-
sana prostym i przystępnym językiem, 
dzięki czemu może być dostępna dla sze-
rokiego kręgu odbiorców. Narracja jest 
prowadzona wprawną polszczyzną, co 
sprawia, że książkę czyta się łatwo i z 

zainteresowaniem. Dodatkowym atutem 
książki jest nieduża objętość i przystępna 
cena. 
 
Kapucyński Profesor podjął próbę synte-
tycznego nakreślenia posługi kierownictwa 
duchowego z myślą o tym czytelniku, który 
po lekturze „Beskidzkich rekolekcji” Wandy 
Półtawskiej zamierza podjąć osobisty 
wysiłek pogłębienia życia duchowego. 
Wskazania tu zawarte będą szczególnie 
przydatne kapłanom, zwłaszcza młodym, 
jako przestroga i pouczenie. Pożyteczne 
będą także dla świeckich, którzy weszli w 
głębsze relacje przyjaźni z duchownymi, 
gdyż eksponują fakt, że powinni dostrze-
gać zawsze tę niezwykłą więź, jaką kapłan 
jest złączony z Panem. dr hab. Teresa 
Paszkowska, prof. KUL 
 
Publikacja o. prof. A. Derdziuka jest nowo-
ścią na rynku, nie ma bowiem na gruncie 
polskim dotychczas publikacji książkowej 
na temat stylu kierownictwa duchowego 
Jana Pawła II. Poprzez swój charakter 
oraz treść pozycja ta jest bardzo oryginal-
nym opracowaniem problemów związa-
nych z kierownictwem duchowym i można 
spodziewać się, że zajmie ważne miejsce 
w literaturze przedmiotu. dr hab. Dorota 
Kornas-Biela 

Za: www.kapucyni.pl 
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Odeszli do Pana 

 
   

ŚP. BR. ALEKSANDER MANIAK (1924-2011) OMI

Z bólem in-
formujemy, że 
w szpitalu w 
Ny-sie zmarł 5 

li-stopada 
2011 r. br 

Aleksander 
Maniak, oblat 
Niepo-kalanej.  
 
 

Brat Aleksander Maniak urodził się 1 grud-
nia 1924 r. w Siemiechowie, w diecezji 
tarnowskiej. Tam też został ochrzczony 18 
grudnia 1924 r. i bierzmowany w roku 
1936. Siedmioklasową ludową szkołę 
podstawową ukończył w 1938 r. Po jej 
ukończeniu pozostał w domu rodzinnym 
pomagając rodzicom w prowadzeniu go-
spodarstwa. W czasie drugiej wojny świa-
towej pracował najpierw jako sprzedawca 
w miejscowej spółdzielni, a później w 
służbie budowlanej w Tarnowie. 1946 r. 

wrócił do Siemiechowa, ale krótko potem 
został aresztowany pod zarzutem współ-
pracy z nielegalną organizacją. 17 czerwca 
1947 r. został zwolniony z aresztu prewen-
cyjnego i wykonywał różne prace przyko-
ścielne: praca w bibliotece parafialnej, 
kolportaż pism katolickich, działalność w 
bractwie różańcowym… Od 1 lipca 1948 r. 
został kościelnym w rodzinnej parafii i był 
nim, aż do wstąpienia do naszego Zgro-
madzenia. Jego ówczesny proboszcz, w 
świadectwie moralności, napisał między 
innymi: Jako młodzieniec odznacza się 
wysokim poziomem życia moralnego, 
pobożnością i oddaniem służbie Bożej. 
 
Do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów 
M.N. wstąpił 15 lipca 1949 r., kiedy to 
rozpoczął postulat w Markowicach. Od 16 
lutego 1950 do 17 lutego 1951 odbywał 
nowicjat w Markowicach. Tam też 17 lute-
go 1951 r. złożył pierwsze śluby zakonne. 
Wieczystą profesję złożył w Obrze 17 

lutego 1957 r. Pierwszą obediencję otrzy-
mał do Obry, a następnie były: Siedlce, 
Lublin, Lubliniec, Grotniki, Święty Krzyż, 
Siedlce, Zahutyń i, od 1982 r., Bodzanów. 
Przez 60 lat życia zakonnego śp. brat 
Aleksander pełnił w Prowincji bardzo różne 
funkcje: był szewcem, furtianem, zakry-
stianem, gospodarzem, ogrodnikiem, 
pomagał przy budowach… Cechowało go 
poczucie odpowiedzialności za dobro 
wspólne, szczególnie za dom, do którego 
należał. W Bodzanowie, od 1996 r., pełnił 
funkcję drugiego radnego superiora domu. 
 
Od kilku lat podupadał na zdrowiu; pojawiły 
się problemy z układem krążenia, z wątro-
bą, woreczkiem żółciowym… Kilka dni 
temu kolejny raz musiał być hospitalizowa-
ny, a lekarze ocenili jego stan, jako ciężki. 
Zmarł w szpitalu w Nysie 5 listopada 2011 
r.                                      Za: www.oblaci.pl   

 

ŚP. BR. RAJMUND GADAJ (1937-2011) OFMConv

Dnia 31 października 2011., o godz. 16.30 
w szpitalu im. J. Dietla w Krakowie po 
długiej i ciężkiej chorobie zmarł br. Raj-
mund Roman Gadaj, franciszkanin z Pro-
wincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. 
Przeżył 74 lata, w zakonie 53 lata, był 
wieloletnim zakrystianinem w bazylice św. 
Franciszka z Asyżu w Krakowie. 
 
Brat Rajmund urodził się 28 kwietnia 1937 
r. w Białozowczyźnie k/Włodzimierza Wo-
łyńskiego (dzisiejsza Ukraina) jako syn 
Jana i Katarzyny z domu Obruśnik. Pierw-
sze lata dzieciństwa i okres wojny spędził 
w swojej rodzinnej miejscowości. W 1945 
r. wraz z rodzicami został przesiedlony do 
wsi Buśno w okolicach Hrubieszowa. W 
latach 1947-1952 uczęszczał do szkoły 
powszechnej w Kurmanowie. W 1953 r. 
wraz z rodzicami przeniósł się do Legnicy. 
Tam podjął pracę ze względu na trudną 
sytuację finansową rodziców. 
Do Zakonu Franciszkanów zgłosił się w 
styczniu 1957 r. w Legnicy. Aspiranturę i 
postulat odbywał najpierw kilka miesięcy w 
klasztorze w Legnicy, a później w Krako-
wie. We wrześniu 1958 r. rozpoczął roczny 
nowicjat w Jaśle. Nowicjat zakończył 

pierwszą profesją czasową złożoną w dniu 
12 września 1959 r. Po ślubach czasowych 
odbył trzyletnią formację zakonną w junio-
racie w Krakowie, gdzie pracował w ko-
tłowni i w ogrodzie. Śluby wieczyste złożył 
8 grudnia 1962 r. w Legnicy.  
 

 
 
Po złożeniu ślubów wieczystych brat Raj-
mund pracował w wielu klasztorach pro-
wincji spełniając obowiązki zakrystianina i 
ogrodnika. Pracował m.in. w Krakowie 
(1959-1964; 1969-1973), w Dąbrowie 
Górniczej (1964-1969), w Radomsku 
(1973-1976), w Legnicy (1976-1991). 
Ostatnie dwadzieścia lat nieprzerwanie 

przebywał i pracował w zakrystii bazyliki 
św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. 
Brat Rajmund był zawsze postrzegany jako 
wzorowy zakonnik. Często przełożeni 
podkreślali z uznaniem jego szlachetną 
postawę zakonną oraz ofiarną pracę, którą 
pełnił z zaangażowaniem i oddaniem Bogu 
i Zakonowi. Brata Rajmunda cechowała 
postawa pobożności, pracowitości i su-
mienności, ale jednocześnie zapamiętamy 
go radosnego i pełnego pogody ducha, 
grzecznego, otwartego i cierpliwego wobec 
innych, posłusznego i braterskiego. Te 
właśnie cechy były dostrzegane i uznawa-
ne przez wielu wiernych krakowskiej bazy-
liki Franciszkanów, przez co brat Rajmund 
nigdy nie zostanie zapomniany. 
 
Od dłuższego czasu brat Rajmund ze 
względu na chorobę nie mógł spełniać 
swoich dotychczasowych obowiązków, 
jego stan fizyczny z dnia na dzień ulegał 
pogorszeniu, wymagał stałej opieki. Po 
długiej chorobie brat Rajmund odszedł do 
Pana dnia 31 października 2011 r.  

Za: www.zakonfranciszkanów.pl 

 

 
 


