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Wiadomość tygodnia 

 

 

  PRZEŁOŻONY GENERALNY SALEZJANÓW  

DOKTOREM HONORIS CAUSA KATOLICKIEGO UNIWERYSTETU LUBELSKIEGO 

 

18 listopada 2011 r. w wypełnionej po 

brzegi Auli Jana Pawła II Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego doktorat honoris 

causa otrzymał Przełożony Generalny 

Salezjanów Księdza Bosko ks. Pascual 

Chavez Villanueva. 

 

Uroczystości przewodniczył rektor KUL ks. 

Stanisław Wilk SDB. W uzasadnieniu 

przyznania tytułu Senat KUL w uchwale z 

dnia 29 września 2011 r. czytamy: „Po-

przez nadanie tego tytułu Katolicki Uni-

wersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie 

wyrazić szacunek i uznanie dla działalno-

ści ks. dr. Pascuala Chaveza Villanueva 

SDB, który całe swe życie poświęcił bied-

nym i wykluczonym, inspirując i tworząc 

inicjatywy dla młodzieży na całym świecie. 

W swoich pismach wcielając w życie 

prawdę, że aby ukazać Jezusa młodym 

ludziom, trzeba Go najpierw znać, żyć z 

Nim i być Jego przyjacielem, uzasadnia 

aktualność systemu prewencyjnego św. 

Jana Bosko opartego na wierze, rozumie i 

miłości w złożonych sytuacjach międzykul-

turowości oraz przekonująco podkreśla 

jego wpływ na integralny rozwój człowieka 

ze szczególnym uwzględnieniem życia 

religijnego i społecznego.” 

 

 

 

Laudację wygłosił ks. prof. Marian Nowak, 

kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej 

KUL i wychowanek Papieskiego Salezjań-

skiego Uniwersytetu w Rzymie. Następnie 

wykład zatytułowany „Salezjańska służba 

młodzieży na polu edukacji wygłosił” Dok-

tor Honoris Causa. 

 

W uroczystości wzięli udział między inny-

mi biskupi z sekretarzem Episkopatu 

Wojciechem Polakiem, przełożeni wyżsi, 

m.in. michalitów i chrystusowców, a także 

liczni salezjanie i salezjanki.  

Za: www.salezjanie.pl  

 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Ks. Krzysztof Wons SDS  

rekolekcjonistą biskupów 

 

W tym roku rekolekcje dla biskupów na 

Jasnej Górze prowadzi ks. Krzysztof 

Wons. Jest on dyrektorem Centrum For-

macji Duchowej Salwatorianów w Krako-

wie i redaktorem naczelnym „Zeszytów 

Formacji Duchowej”. 

 

Ks. dr Krzysztof Wons SDS urodził się w 

1959 r. Studiował teologię duchowości na 

Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w 

Rzymie i pełnił posługę ojca duchownego 

w seminarium salwatorianów w miejsco-

wości Bagno.  

 

 

Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum For-

macji Duchowej Salwatorianów w Krako-

wie i wykładowcą w WSD Salwatorianów. 

Jest także dyrektorem organizowanej pod 

patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. 

Duchowieństwa Szkoły Wychowawców 

Seminariów Duchownych Diecezjalnych i 

Zakonnych. 

 

Prowadzi spotkania formacyjne: sesje 

weekendowe, wykłady i rekolekcje na 

temat formacji do modlitwy Słowem Bo-

żym. Autor rozważań rekolekcyjnych lectio 

divina bazujących na czterech kolejnych 

Ewangeliach i serii książek zawierających 

$#guid{A C92B5D2-873C-4856-972E-116CB6A239FD} #$ 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/pierwsza-rocznica-kanonizacji-sw-stanislawa-kazimierczyka-crl-10349/
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wprowadzenia do modlitwy Słowem Bożym 

na wszystkie dni roku liturgicznego. 

 

Ks. Krzysztof Wons jest autorem artykułów 

publikowanych na łamach „Zeszytów For-

macji Duchowej”, „Salwatora”, „Pastores” 

czy „Życia Duchowego”. Opublikował m.in. 

książki „Wieczorne rozmowy z Jezusem w 

świetle Słowa Bożego” i „Jakiego księdza 

chcą ludzie?”.            Za: www.episkopat.pl 

  

Nowy przełożony polskich paulstów 

 

Dnia 23 listopada 2011 r. decyzją Przeło-

żonego Generalnego ks. Silvio Sassi, 

Przełożonym Regionalnym w Polsce, na 

lata 2012 – 2014, został mianowany ks. 

Bogusław Zeman. 

 

 

 

Dziękując Bogu, za dar nowego Przełożo-

nego Regionalnego pamiętajmy o szczerej 

modlitwie w intencji ks. Bogusława, aby ta 

jego nowa posługa, przynosiła w naszym 

Zgromadzeniu błogosławione owoce.  

Za: www.paulus.org.pl 

 

Rzecznicy 

 na „cyfrowym kontynencie” 

 

Kościół na Facebooku, na blogach, w 

Wikipedii – o tym, jak ludzie wierzący 

powinni być obecni w Internecie mówili 

rzecznikom zarówno specjaliści technik 

komputerowych, jak i sami duszpasterze. 

W Turnie k. Radomia zakończyły się 

warsztaty rzeczników instytucji kościel-

nych. 

 

Było to już czwarte spotkanie rzeczników 

zakonnych, diecezjalnych i innych instytucji 

kościelnych. Tym razem na warsztat po-

szedł Internet. Czym jest Web 2.0 i dla-

czego Kościół powinien otworzyć się na 

nowe technologie, o tym mówił we wpro-

wadzeniu do warsztatów ks. Józef Kloch, 

rzecznik Episkopatu Polski. – Web 2.0 

bazuje na potencjale ludzi. Rzesza entu-

zjastów tworzy hasła w Wikipedii, prowadzi 

blogi i pisze na Facebooku. Skoro Kościół 

to wspólnota ludzi wierzących, to nie może 

nie wykorzystać tego potencjału do gło-

szenia Dobrej Nowiny w Internecie – pod-

kreśla ks. Kloch. Uczestnikom warsztatów 

zaprezentował monografię „Internet i Ko-

ściół”, której jest autorem. (…) 

Warsztaty były w części kontynuacją pod-

jętego przed rokiem tematu wystąpień 

publicznych. Każdy z uczestników prezen-

tował przed kamerą swoją diecezję, zakon 

lub instytucję, w której pracuje. Nagrania te 

analizowali i oceniali następnie redaktorzy 

ogólnopolskich stacji telewizyjnych: Brygi-

da Grysiak z TVN24 i Piotr Czyszkowski z 

TVP 1. 

 

Spotkanie rzeczników instytucji kościel-

nych odbywało się w ośrodku „Emaus” 

diecezji radomskiej w Turnie w dniach 21-

23 listopada. Wzięło w nim udział ponad 

70 osób. Organizatorami corocznych 

warsztatów są: rzecznik Episkopatu Polski 

ks. Józef Kloch, o. Jan Maria Szewek 

OFMConv z ZycieZakonne.pl oraz Monika 

Przybysz z Uniwersytetu Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego.  

Pełna relacja na www.episkopat.pl  

 

Werbista nowym sekretarzem Ko-

misji Episkopatu Polski ds. Misji 

 

Z dniem 26 października 2011 r. o. dr 

Kazimierz Szymczycha SVD, przejął obo-

wiązki Sekretarza Komisji Episkopatu 

Polski ds. Misji. 

 

O. Kazimierz Szymczycha, doktor teologii 

(KUL), afrykanista, misjonarz, od 2007 

roku dyrektor Centrum Kultur Afrykańskich 

w Bandundu w Demokratycznej Republice 

Konga. 

 

W latach 1985-1998 o. Kazimierz był mi-

sjonarzem w Demokratycznej Republice 

Konga, studia specjalistyczne w zakresie 

katechezy i duszpasterstwa w Louvain-la-

Neuve (1998-2001) zakończył licencjatem, 

był wychowawcą w werbistowskim panaf-

rykańskim Wyższym Seminarium Duchow-

nym w Kinszasie (2001-2004), studia 

doktorskie na specjalizacji religioznawstwo 

w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL 

(2004-2007) zakończył doktoratem. 

 

W Krakowie zakończenie uroczy-

stości 800-lecia urodzin Bł. Salomei 

 

Choć była mężatką, zachowała dziewic-

two. Choć była kobietą zamożną, żyła 

ubogo. To Błogosławiona Salomea - 

księżniczka piastowska i klaryska. W sobo-

tę w Krakowie obchodzono jej 800. urodzi-

ny. W uroczystej procesji, poprzedzonej 

Nieszporami, Traktem Królewskim prze-

niesiono jej relikwie z klasztoru klarysek do 

bazyliki franciszkanów, gdzie znajduje się 

jej grób. 

 

"Chcemy wspólnie, poprzez tę modlitwę 

ponownie oddać Bogu należne miejsce, 

chwałę i cześć, prosząc naszą błogosła-

wioną patronkę o siłę mężną do walki z 

grzechem i nie ustawanie pod Krzyżem 

Chrystusa, zjednoczony kraj, uleczenie 

ran, uwolnienie z kajdan wszelkiego znie-

wolenia, otwarte serce i dłonie dla słabych 

i zmęczonych, i zbawienie wieczne dla nas 

i każdego człowieka" - powiedział 

prowincjał krakowskich franciszkanów o. 

Jarosław Zachariasz OFMConv. 

 

Po przybyciu procesji do bazyliki francisz-

kanów, kard. Franciszek Macharski prze-

wodniczył mszy ku czci Błogosławionej. 

Wziął w niej udział również bp obrządku 

greckokatolickiego Benedykt Aleksiejczuk 

ze Lwowa. Bo - jak wyjaśnił przełożony 

klasztoru franciszkanów o. Stanisław Glista 

OFMConv - "matka bł. Salomei - Grzymi-

sława była Rusinką". 

 

 

 

W tym samym czasie w kościele sióstr 

klarysek, które z racji obowiązującej je 

klauzry nie mogą opuszczać murów klasz-

tornych, kard. Stanisław Dziwisz sprawo-

wał drugą Eucharystię. Metropolita kra-

kowski w kazaniu przypomniał, że bł. Sa-

lomea odważnie wzięła sobie do serca 

słowa Chrystusa: "sprzedajcie swoje mie-

nie i rozdajcie ubogim", i że całkowicie 

poświęciła się Bogu. Słowami bł. Salomei - 

duchowej matki polskich klarysek - życzył 

siostrom, aby zachowały pokój w Panu, 

miłowały się wzajemnie i były czyste oraz 

bez zarzutu. 

 

"Tym testamentem przypomina nam 

(Salomea), że najważniejsza jest miłość 

wzajemna, która jest jak skarb, który się 

nigdy nie wyczerpuje" - przekonywał. I 

dodał: "Miłość potrzebna jest każdej 

wspólnocie: klasztornej, małżeńskiej, ro-

dzinnej czy narodowej". 

 

Po uroczystościach bracia zamiast na 

urodzinowy tort zaprosili wiernych na kru-

che ciasteczka, upieczone przez siostry 

klaryski, które rozdawali przy drzwiach 

wyjściowych z świątyni. (…) jms 

Za: www.franciszkanie.pl 

 

Chrystusowcy wraz z pielgrzymami 

czuwali w intencji Polonii  

na Jasnej Górze 

 

Jak co roku, tym razem w nocy z 25 na 26 

listopada (piątek/sobota) na Jasnej Górze 

zgromadzili się pielgrzymi, aby modlić się 

za polskich emigrantów i ich duszpasterzy, 

za rodziny dotknięte problemem emigracji i 

o nowe powołania do kapłaństwa i życia 

zakonnego. 

 

Czuwanie organizowane od 26 lat przez 

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 

Zagranicznej zgromadziło pielgrzymów z 

Polski oraz z Belgii, Niemiec, Francji, 

Białorusi, Ukrainy, Szwecji, Norwegii, 

Węgier. Wraz z nimi przyjechali ich dusz-

http://www.episkopat.pl/
http://www.paulus.org.pl/news,546.html
http://www.episkopat.pl/
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=5738
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=4020
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=4020
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=4020
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=4020
http://www.franciszkanie.pl/
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pasterze – głównie księża chrystusowcy 

oraz siostry Misjonarki Chrystusa Króla. 

Obecni byli najwyżsi przełożeni Towarzy-

stwa Chrystusowego i sióstr Misjonarek z 

przełożonym generalnym ks. Tomaszem 

Sielickim i matką generalną s. Edytą Ry-

chel na czele, klerycy i nowicjusze Towa-

rzystwa Chrystusowego, siostry, nowi-

cjuszki i postulantki sióstr Misjonarek oraz 

wielu rodziców księży chrystusowców i 

sióstr pracujących wśród Polonii na całym 

świecie. W sumie na Jasnej Górze zgro-

madziło się ok. 1500 osób. 

 

Sporo więcej włączyło się w modlitwę 

dzięki transmisji poszczególnych części 

czuwania przez Radio Jasna Góra, Radio 

Maryja i Telewizję Trwam. Dzięki tym 

transmisjom w łączności z Jasną Górą 

niektóre parafie polonijne, jak np. parafia 

pw. św. Jana Ewangelisty w Londynie, 

organizowały swoje czuwania gromadząc 

na nich polskich emigrantów. 

 

  

 

Tegorocznej modlitwie przyświecały słowa 

bł. Jana Pawła II wypowiedziane do Roda-

ków w Buenos Aires (11.04.1987r.): „Łączy 

nas wspólna Matka – Maryja, Naród, Oj-

czyzna”. Modlitwie za emigrację towarzy-

szyło dziękczynienie za beatyfikację Jana 

Pawła II. 

 

Czuwanie rozpoczęło się w sali 

o. Kordeckiego o godz. 18.00 koncertem 

zespołu kleryków Towarzystwa Chrystu-

sowego „Gaudeamus” i zespołu księży 

chrystusowców „Gaudeamus II”. Po nich 

śpiewały siostry Misjonarki. W kaplicy 

cudownego Obrazu pielgrzymów powitał o 

godz. 20.00 wikariusz generalny chrystu-

sowców ks. Krzysztof Grzelak.  

 

O północy rozpoczęła się Msza Świę-

ta (plik do pobrania 510 MB, format 

.FLV tutaj) koncelebrowana przez ponad 

50. kapłanów. Eucharystii przewodniczył 

i homilię wygłosił ks. bp Wojciech Polak – 

nowy sekretarz generalny Konferencji 

Episkopatu Polski, a w latach 209-2011 

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji 

Polskiej. 

 

„Stanęliśmy dziś razem w tej godzinie 

czuwania, aby polecać Bogu polskich 

emigrantów i ich duszpasterzy. Łączy nas 

wspólna Matka – Maryja, naród, Ojczyzna, 

jak powtarzamy dziś w tym miejscu za bł. 

Janem Pawłem II, łączy nas miłość do 

wspólnej Matki i do Ojczyzny naszej, na-

wet jak dzielą nas od tego świętego miej-

sca i od Polski setki czy tysiące kilome-

trów. Jesteśmy jednak razem z tymi, którzy 

tutaj przed Jej Cudownym Jasnogórskim 

Obliczem na modlitwie tej nocy czuwają i z 

tymi, którzy w różnych zakątkach świata 

łącza się dzisiaj duchowo z nami – mówił 

bp Wojciech Polak – Nas Polaków żyją-

cych w kraju i na emigracji, rozsianych w 

różnych zakątkach świata łączy jednak nie 

tylko ten Święty Wizerunek, Obraz Matki 

Bożej Częstochowskiej, ale wiara, że Bóg 

w Niej, w Maryi dał nam przedziwną po-

moc i obronę”. 

Po Mszy Świętej pielgrzymi z sanktuarium 

Najświętszego Serca Pana Jezusa prowa-

dzili nabożeństwo w intencji Ojczyzny, a po 

nich, od godz. 2.30 pielgrzymi z Gieranion 

na Białorusi przewodniczyli modlitwie w 

intencji rodzin doświadczonych emigracją. 

Ostatnią częścią całonocnej modlitwy była 

Droga Krzyżowa poprowadzona przez 

młodzież z parafii św.  Jana Chrzciciela w 

Stargardzie Szczecińskim. Czuwanie 

zakończyło się około godz. 4.30. 

 

Za organizację tegorocznego czuwania 

odpowiedzialny był ks. Wiesław Wójcik – 

dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigra-

cyjnego oraz ks. Mariusz Sokołowski – 

duszpasterz powołań i ks. Jan Hadalski – 

rzecznik prasowy zgromadzenia.  

Za: www.chrystusowcy.pl  

 

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pra-

cy od Niepokalanej Maryi świętuje 

stulecie istnieinia 

 

W roku 2011 Zgromadzenie Sióstr Wspól-

nej Pracy od Niepokalanej Maryi świętuje 

stulecie utworzenia Stowarzyszenia Kobiet 

Wspólnej Pracy. (…)  

 

Uwieńczeniem roku jubileuszowego była 

dziękczynna Eucharystia sprawowana w 

katedrze włocławskiej 19 listopada 2011 r. 

Pasterz diecezji bp Wiesław Mering, na-

wiązując do stulecia, powiedział w homilii: 

„Sto lat historii Zgromadzenia to jest sto lat 

modlitwy, sto lat pracy, sto lat służby, sto 

lat współdziałania, sto lat nowych inicjatyw. 

To jest cała ta suma dobra, którą potrafi 

zdziałać serce człowieka, a która pomno-

żona o liczbę sióstr staje się ogromną, 

znaczącą i ważną wartością w życiu świa-

ta”. Dla Zgromadzenia to czas nieustanne-

go Bożego prowadzenia. 

 

Po Mszy św. liczni jej uczestnicy udali się 

do auli im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w 

Seminarium Duchownym we Włocławku. 

Sympozjum prowadził ks. dr Janusz Bo-

rucki – kapelan domu generalnego. Refe-

rat pt. „Życie i dzieło Ojca Ksawerego 

Sforskiego na tle sytuacji religijno-

społecznej we Włocławku na przełomie 

XIX i XX wieku” wygłosił o. dr Anzelm 

Szteinke OFM. Po nim s. mgr Agata 

Błaszczyk przybliżyła sylwetkę duchową 

Franciszki Rakowskiej, założycielki Stowa-

rzyszenia. Po krótkiej przerwie, wykład pt. 

„Idea Zgromadzenia według sługi Bożego 

bpa Wojciecha Owczarka” przedstawił ks. 

dr hab. Tomasz Kaczmarek. Apostolski 

wymiar wspólnej pracy w charyzmacie 

Zgromadzenia  ukazała s. mgr lic. Natalia 

Musidlak, ona także zaprezentowała mul-

timedialnie temat Sympozjum „Wspólna 

Praca – Wspólne Dobro”. Na zakończenie 

przełożona generalna m. mgr Jolanta 

Gołębiowska podziękowała uczestnikom: 

kapłanom, seminarium, siostrom zakon-

nym, przedstawicielom władz Miasta, 

uczelni i szkół, wszystkim przyjaciołom 

Zgromadzenia i mieszkańcom Włocławka.  

 

60-lecie powrotu cystersów  

do Wąchocka 

 

Rok 2011 od Wcielenia Syna Bożego jest 

przeżywany w wąchockim opactwie jako 

czas szczególnego dziękczynienia. 21 

listopada tegoż roku mija bowiem sześć-

dziesiąta rocznica powrotu mnichów cy-

sterskich do swojego klasztoru. Stało się to 

możliwe po 132 latach od chwili kasaty 

opactwa przez władze carskie. 

 

 

 

21 listopada 1951 roku, we wspomnienie 

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, do 

Wąchocka przybyli cystersi z krakowskiej 

Mogiły, tworząc przeorat. Pierwszym prze-

orem wznowionego klasztoru został o. dr 

Augustyn Ciesielski, późniejszy opat w 

Mogile. Po nim przeorem de regiminie (tj. 

rządzącym) był wywodzący się z opactwa 

Sticna Słoweńczyk o. Robert Kuhar (1953-

60), w czasie drugiej wojny światowej 

więzień obozu koncentracyjnego w Da-

chau. Przez 25 lat był przeorem Mogiły; 

zmarł w 1960. 

 

Jego koadiutorem był o. Benedykt Matej-

kiewicz (zm. 1992), później przeor, a od 

1964 r., gdy restytuowano opactwo w 

Wąchocku – pierwszy opat. Ojciec Bene-

dykt urodził się w Pogorzankach k. Szczy-

rzyca, wstąpił do zakonu cystersów w 1939 

r., profesję złożył w 1945 r. w Mogile, gdzie 

w latach 1953-58 był przeorem. Później 

został przeniesiony z Mogiły do Wąchocka 

w 1958 r. na przeora – koadiutora wąchoc-

kiego, administratora klasztoru w Wąchoc-

ku. W czasie II wojny światowej należał do 

Armii Krajowej w stopniu kapitana; miał 

pseudonim „Orkan”. Już jako opat wą-

chocki mianowany został przez środowisko 

kombatanckie honorowym kapelanem 

Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich 

AK. Po przeprowadzeniu renowacji po-

mieszczeń, oddał do użytku konwentu 

klasztor wąchocki. (…) 

 

Główne uroczystości rocznicowe odbyły 

się 14 sierpnia 2011 roku, kiedy to cała 

wspólnota: zakonna, parafialna, ale i licz-

nie przybyli goście, zjednoczyli się wokół 

http://www.chrystusowcy.pl/schr/pliki/Czuwanie 2011 - Powitanie pielgrzymow - ks. Krzysztyof Grzelak.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=Sb_7uKkZVY0
http://www.chrystusowcy.pl/schr/pliki/Czuwanie 2011 - Msza sw z Telewizji Trwam.flv
http://www.chrystusowcy.pl/schr/pliki/Czuwanie 2011 - Homilia - Bp Wojciech Polak.mp3
http://www.ide.chrystusowcy.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
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konsekrowanego wówczas nowego ołtarza 

oraz uczestniczyli w poświęceniu odno-

wionego wnętrza świątyni. Ich serca łączy-

ło dziękczynienie Bogu za dar obecności 

synów św. Bernarda w Wąchocku, a 

zwłaszcza za ich powrót po stu trzydziestu 

dwóch latach w listopadzie 1951 r. 

Wiecej na: www.wachock.cystersi.pl 

 

Cysterski laureat „Nagrody Ratzin-

gera” z wykładem w Budgoszczy 

 

Ojciec profesor Maximilian Heim,  cysters, 

który 30 czerwca został odznaczony pre-

stiżową „Nagrodą Ratzingera”, wygłosił w 

Bydgoszczy wykład inauguracyjny „Miejsce 

teologii wśród nauk uniwersyteckich” w 

czasie konferencji „Jeden świat – wiele 

kultur. Dialog kultur, cywilizacji, religii w 

dobie globalizacji”. (…) 

 

 

 

Spotkanie organizowane jest przez Kujaw-

sko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgosz-

czy i Fundację Watykańską Joseph Rat-

zinger – Benedykt XVI, która przyznała po 

raz pierwszy wspomnianą wcześniej na-

grodę. Najmłodszy w gronie docenionych, 

50-letni niemiecki cysters, o. Maximilian 

Heim, od lutego opat w Heiligenkreuz w 

Austrii, jest również teologiem dogmaty-

kiem, znawcą dorobku Józefa Ratzingera. 

 

Na wstępie o. Maksymilian Heim odwołał 

się do zaskoczenia, a nawet zdziwienia, że 

„mnich” podejmuje się rozważań nad miej-

scem teologii wśród nauk uniwersyteckich. 

Prelegent odwołał się jednocześnie do 

swoich wielkich poprzedników, którzy 

zajmowali głos w dyskursie teologicznym – 

benedyktyna Jeana Mabillona oraz Jeana 

Leclercqa. 

 

Tematem swojego wykładu ojciec Heim 

uczynił refleksję nad tym, czym jest uni-

wersytet ze swoimi wydziałami, jaki cel mu 

przyświeca i jakie może być jego zadanie. 

Główne założenia oparł na przemówie-

niach papieża Benedykta XVI, które Ojciec 

Święty wygłaszał na uniwersytetach lub 

przed publicznością akademicką. (…) 

Wiecej na: www.wachock.cystersi.pl   

 

Doroczne spotkanie polskich  

paulistów 

 

W dniach 10-13 listopada w Olsztynie koło 

Częstochowy odbyło się doroczne spotka-

nie polskich paulistów. Celem spotkania 

było umacnianie braterskich więzi przez 

wspólną modlitwę i refleksję nad chary-

zmatem zgromadzenia. Nie zabrakło rów-

nież elementu szkoleniowego, a także 

wspólnej rekreacji. 

 

Piątek 11. listopada przeznaczony był na 

dzień skupienia, który wygłosił ks. Woj-

ciech Turek ssp. Wychodząc od opisanego 

w Dziejach Apostolskich spotkania aposto-

ła Filipa z dworzaninem etiopskiej królowej, 

nakreślił on kontekst, w jakim dzisiaj Ko-

ściół musi kontynuować swoją misję gło-

szenia Ewangelii. 

 

Następny dzień poświęcony był na rozwa-

żenie tematu: „Media przez pryzmat umy-

słu odbiorcy: telewizja, druk i kazania”. 

Swoją wiedzą na ten temat dzielił się kie-

rownik Katedry Psychologii Eksperymen-

talnej KUL oraz kierownik Laboratorium 

Psychoneurofizjologicznego i Studia HD 

przy Katedrze Psychologii Eksperymental-

nej KUL dr hab. prof. KUL Piotr Francuz. 

Ostatni dzień upłynął na wspólnej wyciecz-

ce do Kurozwęk, gdzie można było zwie-

dzić średniowieczny zamek, a także spo-

tkać się oko w oko z bizonami.  

Za: www.paulus.org.pl  

 

Nowe sanktuarium franciszkańskie 

w Gdyni 

 

Dekretem z dnia 4 listopada 2011 r. ks. 

Abp Sławoj Leszek Głódź ustanowił nasz 

franciszkański kościół św. Antoniego w 

Gdyni Sanktuarium Matki Bożej Królowej 

Matki Nadziei! Informację tę podał o. Pro-

boszcz Jan na Mszy św. 10 listopada. 

Wierni zareagowali spontanicznymi okla-

skami. Tę wielką radość umacnia jeszcze 

to, że w tych właśnie dniach założone 

zostały zasłony na ołtarzu Matki Bożej 

Królowej, które będą otwierane i zamykane 

przy dźwiękach specjalnie na tę okazję 

ułożonych fanfar. 

 

Dniami, w których uzyskać będzie można 

odpust zupełny w sanktuarium będzie 

święto św. Maksymiliana (14 VIII) oraz 

Uroczystość Zwiastowania (25 III). Od lat 

przy naszej parafii istnieje sanktuarium św. 

Maksymiliana. Teraz potwierdzony został 

wieloletni kult obrazu Matki Bożej Królowej. 

Ufamy, że decyzja ks. Arcybiskupa umocni 

wiarę Parafian i wiernych modlących się w 

naszym kościele. 

 Za: www.gdynia.franciszkanie.pl  

 

Salwatorianie odbywali   

w Trzebnicy swój synod 

 

Dnia 22 listopada 2011 roku w Trzebini 

rozpoczął się X Synod Prowincjalny Pol-

skiej Prowincji Towarzystwa Boskiego 

Zbawiciela. Tegoroczny synod poświęcony 

jest pogłębionej refleksji nad życiem 

wspólnotowym. Oprócz tego poruszane są 

aktualnie ważne kwestie związane z ży-

ciem i działalnością polskich salwatorianów 

w kraju i na świecie. 

 

Mszy Św. inaugurującej, która odbyła się w 

kaplicy trzebińskiego Centrum Formacji 

Duchowej, przewodniczył superior miej-

scowej wspólnoty ks. Michał Pastuszka. 

Kazanie wygłosił przełożony Fundacji 

Słowackiej ks. Jacek Malaga. Prowincjał 

ks. Piotr Filas uroczyście wręczył krzyże 

misyjne nowym rekolekcjonistom i misjona-

rzom ludowym. 

 

 

 

„Synod prowincjalny jest organem wspo-

magającym dla prowincjalatu, odbywa się 

przynajmniej raz w roku zwołany przez 

prowincjała (Statuty Prowincjalne Polskiej 

Prowincji Salwatorianów). W trzydniowych 

obradach uczestniczą zarząd prowincjalny, 

superiorzy wspólnot zakonnych w Polsce 

oraz przełożeni fundacji i regionów, które 

obejmują czternaście krajów niemal całego 

globu (36 osób). 

Ojcowie synodalni wysłuchali wykładu ks. 

prof. dra hab. Jacka Kicińskiego pt. 

„Wspólnota darem i zadaniem w kontek-

ście posługi przełożonego”. Treści w nim 

zawarte stały się przedmiotem refleksji w 

grupach roboczych. 

Gośćmi pierwszego dnia synodu byli dusz-

pasterze Salwatoriańskiego Ośrodka Po-

wołań (ks. Damian Pankowiak, ks. Kazi-

mierz Ryszkiewicz) i Ruchu Młodzieży 

Salwatoriańskiej (ks. Maciej Szeszko) oraz 

Salwatoriańskiego Referatu Misji i Reko-

lekcji Parafialnych (ks. Roman Hamny). 

 

Radio Maryja w kaplicy seminarium 

franciszkańskiego we Wrocławiu 

 

W poranek 24 XI 2011 toruńskie Radio 

Maryja transmitowało mszę świętą z kapli-

cy Wyższego Seminarium Duchownego 

Franciszkanów we Wrocławiu. 

 

W słowie wstępnym do liturgii o. Remigiusz 

Józef Gruca OFM, rektor seminarium, 

skrótowo przedstawił filozoficzno-

teologiczną uczelnię braci mniejszych. 

Cieszy się ona już przeszło stuletnią trady-

cją, rozpoczętą 4 X 1897. „Historia semina-

rium była jednak bardzo burzliwa – mówił 

rektor. (…) Było ono przenoszone do Nysy 

i do Kłodzka. Ostatni raz w 1954, po likwi-

dacji klasztoru we Wrocławiu przez ówcze-

sne władze komunistyczne. W 100-lecie 

istnienia wróciło jednak do swojego domu, 

do Wrocławia. Był to rok 1997. I odtąd tutaj 

jesteśmy”. 

 

Mszy świętej przewodniczył minister pro-

wincjalny o. Wacław Stanisław Chomik 

http://www.wachock.cystersi.pl/
http://www.wachock.cystersi.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/fundacja-lubie-pomagac-inauguracja-podyplomowych-studiow-zespolowej-opieki-duszpasterskiej-10284/
http://www.paulus.org.pl/
http://www.gdynia.franciszkanie.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/%e2%80%9eswiety-maksymilian-kolbe-%e2%80%93-swiadek-boga-i-sluga-chrystusa%e2%80%9d-10445/
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OFM. Jego homilia odnosiła radiosłucha-

czy do Krzyża, by kontemplować oblicze 

Ukrzyżowanego i w nim odnajdywać swoje 

życie: „Przyjmijmy (…) tę myśl o kontem-

placji oblicza Jezusa – tak bliską świętym 

asyskim: Franciszkowi i Klarze – mówił 

kaznodzieja. Także postuluje ją nam, 

chrześcijanom nowego tysiąclecia, Jan 

Paweł II w liście Novo millennio ineunte. W 

czasie Ofiary Jezusa wpatrujmy się w 

Ukrzyżowanego, aby się z Nim utożsa-

miać, oglądajmy Go, aby się w Niego 

przemieniać, rozmyślajmy o Nim, aby Go 

zrozumieć intelektem i wolą przyjąć za 

swoją własność. A to wszystko po to – jak 

powiada modlitwa wprowadzająca do mszy 

świętej – abyśmy upodobnieni do Chrystu-

sa w Jego Męce, stali się uczestnikami 

Jego zmartwychwstania”. 

 

 

 

Po mszy świętej o. Wit Michał Bołd OFM, 

magister kleryków, wygłosił katechezę 

„Cześć św. Franciszka dla Eucharystii i 

kapłaństwa” 

 

Obecność Radia Maryja wpisało się w 114-

letnią historię seminarium. W ciągu jej 

dziejów „wśród studentów znaleźli się nie 

tylko braci mniejsi, ale także kamilianie, 

bonifratrzy, klaretyni i biali sercanie – 

mówił ojciec rektor Remigiusz Józef Gruca. 

Te dwa ostatnie zgromadzenia nadal mają 

tutaj swoich studentów. Seminarium miało 

też zawsze jakiś charakter międzynarodo-

wy. Przed II wojną światową studiowali w 

nim alumni franciszkańscy z Polski, Austrii, 

Jugosławii, Węgier, Litwy, a nawet z Mek-

syku. Aktualnie mamy jednego, rodowitego 

studenta z Norwegii. Nasza uczelnia afi-

liowana jest do Papieskiego Wydziału 

Teologicznego we Wrocławiu”. 

 Za: www.franciszkanie.com  

 

Młodzież salezjańska na pogrzebie 

Ofiar terroru stalinowskiego 

 

„Niech każdy z was zaadoptuje jedną z 

ofiar i modląc się pamięta o nieludzko 

zabitych”. Tymi słowami ks. prałat Miro-

sław Drzewiecki zwrócił się do młodzieży 

Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu, 

która na zaproszenie wrocławskiego od-

działu IPN w czwartek 17 listopada wzięła 

udział w pogrzebie szczątków ofiar terroru 

stalinowskiego. 

 

Miejscem pogrzebu był Cmentarz Osobo-

wicki we Wrocławiu. Spoczywa na nim 

blisko 840 osób, które w latach 1945-1956 

w bestialski sposób zostały zamordowane i 

bezimiennie pochowane przez działaczy 

ówczesnej władzy socjalistycznej. Wśród 

nich znajdują się między innymi członko-

wie WiN¸ oficerowie Wojska Polskiego i 

żołnierze Armii Andersa, uczestnicy Po-

wstań Śląskich i Powstania Warszawskie-

go, żołnierze z Brygady Świętokrzyskiej 

NSZ, uczestnicy wojny polsko-

bolszewickiej z 1920 roku oraz zaledwie 

kilkunastoletni działacze podziemnego 

ruchu oporu. Rozpoczęte w październiku 

tego roku prace ekshumacyjne oraz prace 

kryminalistyczno-medyczne pozwalają na 

identyfikację niektórych szczątków dając 

jednocześnie możliwość godnego pochów-

ku pomordowanych. (…) 

 

Przeżywana uroczystość stała się ponadto 

niezmiernie wartościową lekcją historii i 

patriotyzmu. Po zakończeniu ceremonii 

uczniowie pod przewodnictwem pracowni-

ka IPN udali się na miejsce ekshumacji. 

Prowadzone nad szczątkami ludzkimi 

prace, ukazanie czaszki z otworem po-

strzałowym, wykład, a także możliwość 

zadania pytań dały młodym nad wyraz 

wartościową wiedzę. Zarówno to spotkanie 

jak i cała uroczystość pogrzebowa, nie 

pozwalają wątpić, że pamięć młodych o 

ofiarach terroru komunistycznego nie 

zaginie, że patriotyzm będzie trwał.  

Za: www.salezjanie.pl  

 

Pożar zniszczył kuchnię klasztorną 

na Świętym Krzyżu 

 

W wyniku groźnego pożaru, jaki wybuchł 

19 listopada w kuchni klasztornej w sank-

tuarium na Świętym Krzyżu spalone zosta-

ły m.in. sprzęty kuchenne. Straty zostały 

oszacowane przez oblatów na ponad 60 

tys. zł. Przyczyny pożaru badają kieleccy 

strażacy oraz, pod nadzorem prokuratora, 

świętokrzyscy policjanci. 

 

 

 

- Przed południem niespodziewanie w 

klasztornej kuchni zapalił się gaz, ulatnia-

jący się z butli. Wszyscy w porę zdołali 

uciec, nikt nie odniósł żadnych obrażeń. 

Cała kuchnia nadaje się do remontu. Straty 

byłyby jeszcze większe, gdyby doszło do 

wybuchu butli – poinformował KAI o. Da-

riusz Malajka OMI, obecny na miejscu 

zdarzenia. 

 

Natychmiast wezwane zostało Pogotowie 

Ratunkowe z Kielc i Straż Pożarną. Pożar 

gasiło 6 jednostek, m.in. z Bielin, Nowej 

Słupi i Kielc. Na miejscu dochodzenie 

wyjaśniające prowadzą świętokrzyscy 

policjanci. 

 

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktu-

arium. Przechowywane są w nim relikwie 

Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo bene-

dyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 

1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują 

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.  

Za: www.deon.pl  

 

   

  Refleksja Tygodnia   

 

 

MEDYTACJA ZMĘCZENIA 

Czy siostry klauzurowe mogą pozostać same? 

 

Siadam do pisania po powrocie od sióstr 

Klarysek Kapucynek z Brwinowa. Jestem 

ich asystentem z polecenia mojego przeło-

żonego. Wiecie, jak to jest, gdy człowiek 

odurzony jazdą samochodem w korkach, 

głodny i zmęczony, obciążony wieloma 

rozmowami, czując chmurę osłabienia, 

siada do pisania czegokolwiek. Przecież 

nie chce się wtedy niczego pisać, bo lepiej 

byłoby się położyć i wyspać, albo pójść do 

ogrodu i pospacerować, aby odetchnąć 

choć zimnym, to jednak świeżym powie-

trzem. Ale temat jest naglący, bowiem 

dotyczy naszego traktowania wspólnot 

klauzurowych. 

 

Czasami, gdy w niedzielne dni widziałem 

siostry klauzurowe stojące po każdej mszy 

świętej z puszkami przy wyjściu z kościoła 

i żebrzące na swoje potrzeby, myślałem, 

że taki mają sposób życia i to jest ich 

metoda na utrzymanie. Podziwiałem wtedy 

proboszczów i rektorów kościołów za 

wspaniałomyślność, że pozwalają sio-

strom, aby zebrały od dobrych ludzi po-

trzebne fundusze. 

 

Teraz jednak myślę inaczej. Dotarło do 

mnie, że nie jest dobrze, gdy siostry klau-

zurowe idą w teren, aby żebrać. Nawet 

http://www.franciszkanie.com/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.deon.pl/
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jeśli dzięki kontaktom z młodymi będą 

miały nowe powołania, to jednak widzę tu 

zaniedbanie samego Kościoła. One są od 

modlitwy. W programie dnia mają 5 godzin 

modlitwy, w tym przynajmniej dwie godziny 

modlitwy myślnej, mają też klauzurę, która 

ma tę modlitwę chronić, bo jest cenna dla 

całego Mistycznego Ciała Chrystusa. One 

zostały wybrane, aby modlić się do Boga o 

błogosławieństwo dla nas wszystkich. 

Stanowią część Kościoła, która się spala w 

ukryciu dla naszego zbawienia. Żyją na 

małej przestrzeni klauzury, aby ich klasztor 

stał się ołtarzem oblubieńczej miłości. 

Każda z nich jako osoba jest ostateczną 

samotnością (ultima solitudo), w której 

decyzjach odbija się miłość i upodobnienie 

do Chrystusa. 

 

Jak znam życie, łatwo z takiego gorącego 

ołtarza uciekać, by odreagować. Jednak 

czym innym jest ucieczka, a czym innym 

konieczność. Gdy wspólnoty kontempla-

cyjne zostaną zaniedbane i pozbawione 

wsparcia materialnego, muszą wyruszyć w 

teren, aby zarobić na życie. W czasie 

ostatniego objazdu klasztorów nie raz 

słyszałem delikatne wołanie o pomoc. 

Choć siostry ufają Bożej Opatrzności, to 

jednak Jej narzędziem są poszczególni 

ludzie. 

 

Klasztory to najczęściej domy stare, gdzie 

instalacja cieplna pozbawiona jest ekono-

micznych rozwiązań. A wymiana okien czy 

ocieplenie budynku to inwestycje kosztow-

ne, jak na możliwości sióstr. Same takich 

środków nie wypracują, tym bardziej, że 

dzisiaj pojawiły się świeckie firmy hafciar-

skie i wypiekające opłatki, które przejmują 

ich pracę. Sytuacja wspólnot klauzurowych 

jest naprawdę trudna. Siostry wciąż szuka-

ją nowych form pracy, aby zebrać fundu-

sze na ocieplenie domu, na przebudowę 

klasztoru, niezbędne remonty, aby mogły 

przyjąć nowe powołania. W jednym domu 

robią krzyże, w innym figurki, w jeszcze 

innym kupiły maszynę do haftu, ale to 

wszystko wciąż za mało. 

 

W każdym klasztorze najważniejsze miej-

sce to kaplica. Jednego razu do pewnego 

klasztoru przyszedł burmistrz ze świtą 

władz miejskich, aby złożyć świąteczne 

życzenia siostrom i podziękować za modli-

twę. Opatka przyjęła życzenia i wprowadzi-

ła władze miasta do kaplicy, aby pokazać 

im piękny obraz, który dostały w darze od 

dobrych ludzi. Burmistrz ze swoją świtą, po 

10 minutach, zmarzł tak mocno, że na 

następny dzień zdecydowano o przysłaniu 

pieniędzy na ogrzewanie klasztoru. A 

przecież siostry trwają na modlitwie w 

kaplicy po kilka godzin… 

Choć siostry ze wszystkich sił starają się 

zmniejszyć wydatki, 10 osobowa wspólno-

ta klauzurowa, gdy poświęci 5 godzin 

dziennie na modlitwę, nie wypracuje mie-

sięcznie 20 000 złotych na pokrycie 

wszystkich kosztów utrzymania. Tym bar-

dziej, że wśród tych dziesięciu są także 

siostry starsze i chore… Tymczasem nie-

którzy chcą na wspólnoty klauzurowe 

nałożyć podatki. 

 

No cóż, można powiedzieć, że w dobie 

kryzysu wszyscy mamy problemy i jeste-

śmy w potrzebie, ale będąc w świecie 

możemy szukać pracy, podjąć naukę, 

przekwalifikować się i do dyspozycji mamy 

cały dzień. Co więcej, są zasiłki dla bezro-

botnych oraz inne formy pomocy dla sła-

bych i chorych. A co mają zrobić siostry 

klauzurowe, które dostępu do takich form 

pomocy nie mają? Nie mogą przecież 

sprzeciwić się swemu powołaniu. Jedynym 

rozwiązaniem dla nich jest udać się do 

stołu Pańskiego, czyli zacząć od żebrania. 

A może…? Jeżeli chcemy, żeby siostry 

modliły się w naszych intencjach i miały na 

to czas, to otwórzmy serca i wesprzyjmy je 

datkiem. Br. Juliusz Pyrek OFMCap.  

Za: www.kapucyni.pl  

  

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Adwent u Benedykta XVI 

 

W cztery piątki grudnia br. Raniero Canta-

lamessa OFMCap, Kaznodzieja Domu 

Papieskiego, będzie głosił katechezy ad-

wentowe dla Ojca Świętego i jego współ-

pracowników. 

 

 

 

Temat tegorocznego głoszenia będzie 

opierał się na wezwaniu: „Idźcie na cały 

świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu” (Mk 16, 15), a tłem historycz-

nym staną się cztery wielkie fale ewangeli-

zacji. 

 

To odpowiedź na apel Papieża, by odno-

wić zaangażowanie w ewangelizację i 

przygotować się do Synodu Biskupów w 

2012 r. Podczas katechez adwentowych 

zostaną wyróżnione cztery okresy, w któ-

rych uwidacznia się wzrost zaangażowania 

misyjnego: 

1. Druga połowa III wieku – nawracają się 

szerokie warstwy Imperium Rzymskiego. 

Główną rolę pełnią biskupi; 

2. VI-IX wiek – przez Europę przechodzi 

fala reewangelizacji, po najazdach barba-

rzyńców. Pierwszoplanowa rola mnichów; 

3. XVI wiek – nawrócenie „Nowego Świa-

ta”. „Pierwsze skrzypce” odgrywają zakon-

nicy, bracia; 

4. Dzisiaj – Kościół zaangażowany jest w 

głoszenie wiary na zsekularyzowanym 

Starym Kontynencie, pierwszym frontem 

ewangelizacji są świeccy. 

 

W każdym z tych okresów kaznodzieja 

będzie szukał odpowiedzi na pytania: jakie 

popełniono błędy?, które przykłady może-

my naśladować?, a także jaki specyficzny 

wkład w ewangelizację wnoszą pasterze, 

mnisi, zakonnicy i świeccy?  

Za: www.kapucyni.pl 

 

W Moskwie spotkali się teolodzy z 

Europy Wschodniej i Środkowej 

 

W dniach 14-18 listopada trwały w Mo-

skwie obrady Forum Teologów Europy 

Wschodniej i Środkowej. Temat spotkania 

to: „Kultura, której potrzebujemy: wartości 

chrześcijańskie we współczesnej Euro-

pie”. Głównym inspiratorem idei organizo-

wania takich spotkań był o. prof. Celestyn 

Napiórkowski OFMConv.  

 

Na pytanie zawarte w temacie VI Forum 

profesor teologii KUL stwierdził: „Obradu-

jemy na rumowiskach świata budowanego 

bez Chrystusa i przeciw Chrystusowi. 

Stawiając pytanie o kulturę, jakiej potrze-

bujemy w tym miejscu, odpowiadamy: 

Rosja potrzebuje Chrystusa, potrzebuje 

wiary chrześcijańskiej, ponieważ Rosja 

potrzebuje kultury prawdy o człowieku, a 

więc zdrowej antropologii, potrzebuje 

prawdy historycznej. Tak, ta historia jest 

zakłamana straszliwie – dodał franciszkań-

ski mariolog. – Dalej, potrzebujemy kultury 

miłości. Trzeba wspólnymi siłami wołać o 

zdrowy model rodziny, o kulturę życia. 

Milionami giną dzieci nienarodzone”.  

 

 

 

W obradach od kilku lat biorą także udział 

księża marianie. W dniu wczorajszym 

uczestnicy forum wysłuchali tematu „Wcie-

lenie Boga – człowiek – kultura”, przygo-

towanego przez filozofa z KUL ks. prof. 

Andrzeja Szostka MIC. Referat lubelskiego 

naukowca, który nie mógł przybyć na 

obrady, zaprezentował pod jego nieobec-

http://www.kapucyni.pl/
http://www.kapucyni.pl/
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ność o. prof. Napiórkowski. Ks. Szostek 

podjął kwestię tajemnicy Bożego Wcielenia 

jako niewyczerpanego źródła kultury. W 

jednym z kolejnych dni ks. dr hab. Kazi-

mierz Pek MIC podjął kwestię katolickich 

zasad ewangelizacji kultury. 

Za: Radio Watykańskie 

 

Śmierć kapucyńskich misjonarzy w 

Tanzanii 

 

Trzech włoskich kapucynów oraz świecki 

wolontariusz zginęło w wypadku samocho-

dowym na peryferiach miasta Dar es Sala-

am w Tanzanii. Wśród ofiar był 64-letni 

przełożony toskańskiej prowincji zakonu, o. 

Luciano Baffigi OFMCap, który ze swym 

sekretarzem 77-letnim o. Corrado Trivellim 

odbywał wizytację misjonarzy pracujących 

w Afryce. 

 

  

 

Do wypadku doszło, gdy samochód kapu-

cynów wymijał pieszego. Niestety manewr 

ten zakończył się tragicznie na poboczu 

drogi. 73-letni kierowca, o. Silverio Ghelli, 

który od wielu lat pracował na misjach w 

Tanzanii, zginął na miejscu. Pozostała 

trójka mimo reanimacji zmarła w szpitalu. 

Najmłodszym uczestnikiem wypadku był 

30-letni wolontariusz Andrea Ferri. Wyja-

śnieniem przyczyn wypadku zajęło się już 

włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych.                       Za: Radio Watykańskie  

 

W Indiach zamordowano zakonnicę 

-  obronczynię praw ubogich 

 

W dniach od 7 do 9 listopada 2011 roku w 

Katolicką zakonnicę zamordowano wczoraj 

w południowym stanie Jharkhand w In-

diach. Motywy zbrodni nie są znane. 53-

letnia s. Valsa John ze zgromadzenia 

Sióstr Miłosierdzia Jezusa i Maryi była 

znaną działaczką społeczną. Angażowała 

się od lat w obronę kobiet wykorzystywa-

nych do pracy przez koncern górniczy 

PANEM CML. Odbyła nawet wyrok więzie-

nia za udział w protestach. 

 

S. John, prowadząca ochronkę dla dzieci z 

rodzin górniczych, mieszkała samodzielnie 

w domu zgromadzenia, który wczoraj rano 

otoczyło ok. 50 osób. Napastnicy, naj-

prawdopodobniej związani z lokalną mafią 

kontrolującą kopalnie odkrywkowe, zaka-

towali na śmierć bezbronną zakonnicę. 

Otrzymywała ona wcześniej pogróżki z 

żądaniem zaprzestania działalności spo-

łecznej. Miejscowa kuria biskupia wydała 

oświadczenie, w którym podkreśliła, że s. 

John oddała swe życie ubogim, których 

praw niestrudzenie broniła. Ukazała rów-

nież światu, jak można troszcząc się o 

biednych poświęcać życie Kościołowi i 

wierze. Indyjska policja rozpoczęła już 

dochodzenie w sprawie zbrodni. Za: Radio 

Watykańskie 

  

Wydalenie włoskiego jezuity z Syrii 

 

Włoski jezuita o. Paolo Dall’Oglio otrzymał 

od syryjskich władz nakaz natychmiasto-

wego opuszczenia kraju. Znany z zaanga-

żowania w dialog chrześcijańsko-

muzułmański zakonnik został oskarżony 

przez reżimowe władze o wspieranie rewo-

lucji. 

 

O. Dall’Oglio pracuje w Syrii od 30 lat, a 

jego działania na rzecz dialogu były po-

wszechnie szanowane. Ceniony szczegól-

nie za uratowanie przed zagładą klasztoru 

Mar Moussa i uczynienie z niego świato-

wego ośrodka modlitwy i dialogu. (…) 

 

Według obserwatorów syryjskiej sceny 

politycznej decyzja władz nakazująca o. 

Dall’Oglio opuszczenie kraju oznacza, że 

nie chronią one mniejszości i że są w 

stanie zaakceptować obecność tylko tych 

chrześcijan, którzy popierają działania 

reżimu i są w stanie z nim współpracować. 

Gdy chodzi o los mniejszości nie zapowia-

da to na przyszłość nic dobrego. Władzom 

szczególnie nie spodobały się wzywające 

do tolerancji i przebaczenia komentarze, 

które zakonnik publikował w europejskiej 

prasie. W dzienniku La Croix wyraził ostat-

nio nadzieję, że „pojednanie narodowe w 

Syrii jest wciąż możliwe” i apelował do 

stron konfliktu o zrezygnowanie z przemo-

cy. 

 

Jednak, jak się wydaje, o wydaleniu jezuity 

zadecydował jego bożonarodzeniowy apel 

(ukazał się on w dniu, gdy zakomunikowa-

no mu nakaz opuszczenia Syrii). Misjonarz 

kreśli w nim sylwetkę syryjskiego ucznia 

Chrystusa. Apeluje o solidarność z każ-

dym, niezależnie od jego przynależności 

religijnej, politycznej, plemiennej czy języ-

kowej. Wzywa zarazem do dialogu, media-

cji i pojednania. Stawia też jasno pytanie, o 

jaką Syrię trwa walka: „Czy nasz naród 

przywróci demokrację będącą w stanie 

rządzić ponad podziałami czy też powróci 

opresyjny reżim, w którym obywatele cier-

pią niesprawiedliwość?”. 

 

Zakonnik piętnuje też głosy wzywające do 

ekstremizmu i pogłębiania podziałów, 

pokazując jednocześnie, że pokojowe 

współistnienie islamu i chrześcijaństwa jest 

możliwe. Swój bożonarodzeniowy apel 

konkluduje słowami: „Nie ma sprawiedli-

wości i równości bez tolerancji i przeba-

czenia”. Jak się wydaje właśnie te słowa 

zadecydowały o tym, że musi natychmiast 

opuścić Syrię.         Za: Radio Watykańskie 

 

Poświęcenie kaplicy redemptory-

stów w Pioniersku 

 

W sobotę 19 listopada odbyła się uroczy-

stość poświęcenia nowej kaplicy parafial-

nej w Pioniersku w obwodzie kaliningradz-

kim w Rosji. W tamtejszej parafii pw. Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy od 2006 r. 

pracują redemptoryści. Obejmuje ona 

miasta Pioniersk, Swietłogorsk i Zielono-

gradzk oraz okoliczne miejscowości. 

 

Ojcowie opiekują się także ośrodkiem 

rekolekcyjnym w Kulikowie, gdzie organi-

zowane są wakacyjne rekolekcje dla dzieci 

i młodzieży oraz dni skupienia, kursy i 

spotkania formacyjne dla różnych grup z 

wielu parafii dekanatu kaliningradzkiego. 

 

Aktu poświęcenia kaplicy dokonał ordyna-

riusz archidiecezji Najświętszej Marii Pan-

ny w Moskwie ks. abp Paolo Pezzi, który w 

tych dniach przeprowadzał wizytację ka-

noniczną w parafii. W swojej homilii wyraził 

radość z możliwości gromadzenia się 

wiernych w nowym miejscu modlitwy i 

publicznego wyznawania swojej wiary. 

Zachęcał też do pogłębiania wiary i dawa-

nia jej świadectwa w codziennym życiu. 

Podziękował również pracującym w tej 

placówce ojcom redemptorystom Grzego-

rzowi Ruksztełło i Dariuszowi Świdzie za 

ich wysiłki związane z powstaniem kaplicy i 

codzienną pracę duszpasterską. 

 

 

 

Kaplica w Pioniersku posiada piękny wy-

strój ozdobiony bursztynem z Morza Bał-

tyckiego, ikonę Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy, obrazy Matki Bożej Częstochow-

skiej i Matki Bożej Ostrobramskiej oraz 

malowane stacje drogi krzyżowej. Przy 

kaplicy trwa też budowa sali parafialnej, w 

której odbywać się będzie katecheza i 

spotkania grup duszpasterskich. 

 

W uroczystości udział wzięli: ks. Aleksan-

der Krewskij, dziekan dekanatu kalinin-

gradzkiego, o. Sylwester Cabała, przed-

stawiciel Zarządu Prowincji Warszawskiej, 

o. Zbigniew Kotliński z Pietropawłowska, o. 

Piotr Wiśniewski z Elbląga oraz konsul 

generalny RP w Kaliningradzie, burmistrz 

Pionierska i licznie zebrani parafianie.  

Za: www.redemptor.pl 

  

Salezjańska szkoła dla młodych 

gangsterów w Salwadorze 

 

Kościół w Salwadorze nie tylko apeluje o 

przeciwdziałanie przemocy, ale również 

angażuje się w zwalczanie jej skutków. 

Salezjanie prowadzą tam bezpłatną szkołę 

zawodową dla 400 młodych ludzi. Niespeł-

na połowa z nich to byli adepci lokalnych 

ugrupowań zbrojnych, którzy mają bogate 

życiorysy kryminalne.  

 

http://www.sds.pl/9/albania--wielkie-swieto-ubogiej-misjonarki/9/v389/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=523943
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=523943
http://www.sds.pl/9/albania--wielkie-swieto-ubogiej-misjonarki/9/v389/
http://www.redemptor.pl/


 8 

Siedziba technicznego instytutu mieści się 

w najniebezpieczniejszej dzielnicy stolicy 

Salwadoru. 

 

Część podopiecznych uczy się jednocze-

śnie odbywając kary więzienia. Zdobywają 

zawód, który na wolności był poza ich 

możliwościami. Salezjańska placówka 

kształci elektryków, mechaników, stolarzy, 

spawaczy i krawców. Efekty resocjaliza-

cyjne szkoły św. Jana Bosko są na tyle 

widoczne, że placówka otrzymuje już 

regularną dotację rządową w wysokości 

300 tys. dolarów rocznie. Co prawda po-

maga to tylko w pokryciu jednej trzeciej 

kosztów. Nowe wyzwanie, jakie postawiła 

sobie salwadorska szkoła to kształcenie 

przedsiębiorców. Marzeniem salezjanów 

jest zapewnienie uczniom praktyk w fir-

mach, by nie kształcić teoretyków zarzą-

dzania – żartują zakonnicy. Za: Radio 

Watykańskie  

Karmelitanki Bose 

Nowy klasztor na Łotwie 

 

2 listopada został konsekrowany nowy 

klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych na 

Łotwie. Klasztor Redemptoris Mater znaj-

duje się w Ikðíilç – 30km. na południe od 

Rygi.  

 

 

 

 

W tym miejscu w 1184 roku święty Mein-

hard, kanonik regularny z Bad Segeberg, 

odprawił po raz pierwszy w tym regionie 

Mszę Świętą. 

 

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom, 

nowy klasztor kontemplacyjny był przyjęty 

przez miejscową ludność niezwykle życz-

liwie. Ze strony mieszkańców złożona 

zostałe także znaczna ofiara, dzięki której 

mógł zostać zbudowany obecny klasztor. 

Wśród licznych dobroczyńców mających 

wkład w budowę znalazły się takie instytu-

cje jak Renovabis, Pomoc Kościołowi w 

potrzebie, Bonifatiuswerk. 

 

Obecnie w tej wspólnocie żyją cztery Sio-

stry. Pięć kolejnych odbywa odpowiednią 

formację przed przybyciem na Fundację. 

 Za: www.karmelicibosi.pl

 

   

  Witryna Tygodnia   

 

 

NOWA KSIĄŻKA O KREMACJI 

 

 

Niedawne są czasy, gdy osoby wybierają-

ce kremację były uważane zasadniczo za 

wrogów Kościoła, a samo spopielenie 

zwłok postrzegano jako wyraz tej wrogości. 

Współcześnie ten temat nie przestaje 

wywoływać kontrowersji i pytań. W niedzie-

lę, 13 listopada, podczas Mszy świętych, 

odczytano list pasterski Episkopatu Polski 

o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach 

pogrzebu. W liscie została w sposób 

szczególny opówiona od strony teologicz-

nej i liturgicznej kwestia  kremacji. 

 

 

Książka autorstwa Zbigniewa Sucheckiego 

OFMConv. pt. „Kremacja w kulturach 

świata”, wydana przez salwatoriańskie 

wydawnictwo SALWATOR, przedstawia 

rozwój i ewolucję problemu spopielania 

zwłok, wypowiedzi Ojców Kościoła i papie-

ży na temat kremacji, normy prawa cywil-

nego i kościelnego, akceptujące spopiela-

nie zwłok. Na szczególną uwagę zasługuje 

omówienie jedynego przypadku kremacji, 

który opisano w Biblii, a któremu nie po-

święcono dotąd żadnego opracowania.  

Za: www.sds.pl 

 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

 

Jak dziś spowiadać? 

Warsztaty dla kapłanów u domini-

kanów 

 

Jakim językiem mówić dziś w konfesjonale, 

gdy do spowiedzi przychodzą ludzie coraz 

bardziej dotknięci sekularyzacją? Tego 

między innymi dowiedzą się uczestnicy 

kolejnej serii warsztatów dla kapłanów 

„PRO POPULO”, która 3 grudnia odbędzie 

się w klasztorze dominikanów w Krakowie. 

Zapisy do 27 listopada. 

 

„Wielu kapłanów stwierdza, że trudniej 

dzisiaj spowiadać. Trudności te mają różne 

przyczyny, ale przynajmniej niektóre z nich 

wynikają ze współczesnego kontekstu 

kulturowego i kościelnego. Konteksty te 

wpływają zarówno na penitenta jak i spo-

wiednika” – mówi wykładowca spowiednic-

twa w seminariach duchownych i dyrektor 

Szkoły dla Spowiedników, kapucyn o. Piotr 

Jordan Śliwiński, który poprowadzi warsz-

taty wspólnie z redemptorystą o. Kazimie-

rzem Fryzełem. 

 

„Nasze najbliższe warsztaty mają pomóc w 

rozumieniu zmian, które wnosi kultura 

współczesna w przeżywanie sakramentu 

pokuty oraz sposobów konfrontowania się 

z nimi” – przekonuje o. Śliwiński. 

 

Uczestnicy najbliższego spotkania usłyszą, 

jakie najczęściej popełniają błędy przy 

spowiadaniu i jak ich unikać? Dowiedzą się 

również, jakim językiem mówić do peniten-

tów oraz jak spowiadać, by sakrament 

pokuty był szansą dla rozwoju duchowego 

człowieka w postsekularnym świecie? 

 

Trwające od października w krakowskim 

klasztorze dominikanów warsztaty „PRO 

POPULO” skierowane są do księży diece-

zjalnych i zakonnych, którzy chcą pogłębić 

rozumienie kapłaństwa. Duchowni mieli już 

zajęcia o liturgii i udzielaniu sakramentów, 

a także o zarządzaniu parafią. Cykl zakoń-

czą warsztaty o kaznodziejstwie. 

 

„Dziś osoba duchowna musi mierzyć się z 

wieloma wyzwaniami. Od księdza wymaga 

się bowiem, żeby był ekspertem w wielu 

dziedzinach. Trudno stawiać takie wyma-

gania, jeśli się nie da księdzu odpowied-

niego warsztatu” – tłumaczy o. Dominik 

Jurczak, jeden z organizatorów dominikań-

skich warsztatów. 

 

Warsztaty odbywają się w klasztorze do-

minikanów przy ul. Stolarskiej 12 w Krako-

wie. Informacje na stronie: www.pro-

populo.org 

  

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=523943
http://www.karmelicibosi.pl/news/kontemplacyjny-klasztor-na-lotwie?id=87
http://www.sds.pl/9/wydawnictwo-salwator--o-kremacji-w-kulturach-swiata/9/v426/
http://www.pro-populo.org/
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Odeszli do Pana 

 

 

  

ŚP. KS. WŁADYSŁAW SZYNGIERA (1927-2011) TChr

W niedzielę, 27 listopada 2011 r. o 

godz. 8.15 w naszym domu zakonnym w 

Puszczykowie zmarł ks. Władysław Szyn-

giera (l. 84). 

 

Uroczystości pogrzebowe śp. ks.  Włady-

sława odbędą się 1 grudnia 2011 r. (czwar-

tek) w kościele pw. M.B. Wniebowziętej w 

Puszczykowie. Różaniec rozpocznie się o 

godz. 13.00, Msza Święta pogrzebowa o 

godz. 13.30. Ostatnie pożegnanie na 

cmentarzu parafialnym w Puszczykowie 

bezpośrednio po Mszy Świętej. 

 

Śp. ks. Władysław Szyngiera TChr urodził 

się 14 lipca 1927 r. w miejscowości Skoło-

szów. Do Towarzystwa Chrystusowego 

wstąpił 8 września 1950 r. Dnia 8 września 

1952 r. w Bydgoszczy złożył pierwszą 

profesję, zaś dozgonną 8 września 1955 r. 

w Poznaniu. 

 

  

 

 

 

Dnia 23 maja 1959 r. w Poznaniu przyjął 

święcenia prezbiteratu z rąk Księdza Arcy-

biskupa Antoniego Baraniaka. Po przyjęciu 

święceń pracował w duszpasterstwie w: 

Maszewie, Sielsku, Kołczynie, Grupie 

Misyjnej Towarzystwa, Bożnowicach, 

Tetyniu, Wigańcicach, Szczecinie-

Zdrojach. Pełnił urząd proboszcza w: 

Szczecinie-Podjuchach, Władysławowie, 

Potulicach; był spowiednikiem w Stargar-

dzie Szczecińskim. W latach 1996-2007 

pełnił posługę kapłańską w Sanktuarium 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Szczecinie. Od 2007 r. rezydował w domu 

zakonnym w Puszczykowie. 

Za: www.chrystusowcy.pl 

ŚP. O. DAMIAN JÓZEF ZAWITKOWSKI (1932-2011) OFMCap 

Dnia 20 listopada 2011 roku w kapucyń-

skim klasztorze w Nowym Mieście nad 

Pilicą w wieku 79 lat zmarł o. Damian 

Józef Zawitkowski. 

 

Urodził się w 1932 r. w Jankowicach (para-

fia Żdżary). Do Zakonu Braci Mniejszych 

Kapucynów wstąpił w 1949 r. Przeżył w 

nim 61 lat, zaś w kapłaństwie 54 lata. Był 

rekolekcjonistą i misjonarzem ludowym, 

spowiednikiem, apostołem trzeźwości, 

duszpasterzem głuchych, pełnił różne 

funkcje w klasztorach.  

 

 

Ostatnie lata spędził w nowomiejskim 

klasztorze; od ponad roku mocniej dotknię-

ty chorobą z wiarą przyjmował cierpienie. 

Osiągnąwszy swoją pełnię wieku 79 lat 

odszedł do Pana po wieczną nagrodę w 

uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. 

 

Msza święta pogrzebowa została odpra-

wiona w środę 23 listopada 2011 roku w 

kościele Braci Mniejszych Kapucynów w 

Nowym Mieście nad Pilicą.  

Za: www.kapucyni.pl  

 

ŚP. KS. TADEUSZ GLEŃ (1939-2011) SDS

Dnia 18 listopada 2011 roku w szpitalu w 

Chrzanowie zmarł ks. Tadeusz Gleń. Od 

pięćdziesięciu czterech lat był członkiem 

salwatoriańskiej rodziny zakonnej. Wspo-

mnienie o gorliwym duszpasterzu, wielo-

letnim proboszczu, budowniczym kościoła 

parafialnego w Ponicach, pozostanie w 

pamięci wielu osób. 

 

Ks. Tadeusz Gleń urodził się 26 sierpnia 

1939 roku w Lublinie w rodzinie robotniczej 

Władysława i Bronisławy zd. Chucherko. 

Chrzest św. otrzymał 10 września 1939 

roku w rodzinnym mieście, w parafii Św. 

Michała. Tadeusz miał starsze rodzeństwo: 

jednego brata i trzy siostry. Z powodu 

działań wojennych w 1939 roku rodzina 

Gleniów musiała opuścić Lublin i przenieść 

się do Nowej Góry k. Krzeszowic, gdzie 

ojciec pełnił funkcję kościelnego w miej-

scowej parafii. Tadeusz od dziecka był 

ministrantem i pomagał ojcu w jego posłu-

dze. Szkołę podstawową ukończył w No-

wej Górze, a potem Zasadniczą Szkołę 

Chemiczną w Dworach k. Oświęcimia. Do 

podjęcia nauki w liceum ogólnokształcą-

cym i zrobienia matury nie miał warunków, 

gdyż po śmierci ojca w 1952 roku stan 

materialny rodziny bardzo się pogorszył.  

 

 

Do nowicjatu salwatorianów w Bagnie 

wstąpił w 1956 roku i obrał imię zakonne 

Emilian (w 1966 roku wrócił do używania 

imienia chrzestnego). Pierwszą profesję 

złożył 8 września 1957 roku, a wieczystą 8 

września 1960 roku. W 1959 roku ukończył 

naukę z zakresu szkoły średniej i zdał 

maturę. Studia filozoficzno-teologiczne 

odbył w Wyższym Seminarium Duchow-

nym Salwatorianów w Bagnie. Święcenia 

kapłańskie przyjął 28 czerwca 1966 roku w 

Trzebini z rąk abpa Karola Wojtyły. Jako 

kapłan pracował głównie w duszpaster-

stwie parafialnym i podejmował działalność 

misyjno-rekolekcyjną. Miejscami jego 

pracy w charakterze wikariusza były: 

Trzebnica (1966-1969), Chojna, diec. 

szczecińsko-kamieńska (1969-1970), 

Kraków, par. Św. Szczepana (1970-1971), 

Trzebinia 1971-1974, Bielsko-Biała, par. 

NMP Królowej Polski (1974-1975), Oborni-

ki Śl. (1975-1978), Krzyż Wlkp. (1978-

1980). Jako rekolekcjonista w latach 1980-

http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.kapucyni.pl/
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1982, przebywał we wspólnocie w Mikoło-

wie. Następnie był przełożonym domu 

zakonnego w Warszawie (1982-1987). W 

1987 roku został mianowany proboszczem 

nowej parafii w Ponicach, z przynależno-

ścią do wspólnoty w Więciórce, w której 

pełnił funkcję konsultora i superiora.  

 

Z nominacji biskupiej był w dekanacie 

rabczańskim animatorem duszpasterstwa 

dorosłych. Ponadto w ramach organizacji 

życia parafialnego, zwłaszcza budowy 

kościoła i powstawania domu zakonnego, 

działał w wielu sprawach jako pełnomocnik 

przełożonego prowincjalnego. Do urzędu 

proboszcza doszły dodatkowe funkcje 

ekonoma i superiora wspólnoty miejscowej 

(1999-2009). Po dwudziestu dwóch latach 

posługi duszpasterskiej, gdy dzięki m.in. 

jego wzmożonej pracy stał już gotowy 

kościół parafialny, a powyżej przy drodze 

dom zakonny, ks. Tadeusz został zwolnio-

ny z urzędu proboszcza i superiora i prze-

niesiony do Krzyża Wlkp. Powodem podję-

cia tego kroku ze strony przełożonych 

zakonnych był stan zdrowia i konieczność 

odpoczynku.  

 

W ostatnich miesiącach przebywał u swo-

jej siostry w Mławie, gdzie cieszył się tro-

skliwą opieką. Mimo to jego zdrowie ulega-

ło dalszemu pogorszeniu. Na krótko przed 

śmiercią został przeniesiony do wspólnoty 

w Trzebini, gdzie poddał się jeszcze kuracji 

szpitalnej w Chrzanowie. Zabiegi medycz-

ne okazały się jednak bezskuteczne. Pan 

zabrał go do siebie dnia 18 listopada 2011 

roku w wieku 72 lat, w 54 roku życia za-

konnego i 45 roku kapłaństwa. 

 

Pogrzeb śp. ks. Tadeusza Glenia odbędzie 

się dnia 24 listopada 2011 roku w Trzebini, 

tuż po zakończeniu X Synodu Prowincjal-

nego. Mszy św. koncelebrowanej będzie 

przewodniczył ks. bp Damian Muskus 

OFM z Krakowa. Ciało ks. Tadeusza spo-

cznie wśród innych Współbraci w grobow-

cu zakonnym w Trzebini. Za: www.sds.pl  

 

ŚP. STANISŁAWA FEDRYCH (1951-2011)

Tłumy szczecinian i przyjaciół z całej Pol-

ski żegnały 14 listopada w Szczecinie 

Aleksandrę Fenrych – zmarłą w wieku 60 

lat nauczycielkę, działaczkę „Solidarności”, 

opiekunkę niepełnosprawnych i domini-

kańską tercjarkę. 

 

Liturgii pogrzebowej z udziałem kilkunastu 

kapłanów przewodniczył w dominikańskim 

kościele o. Jan Spież OP. W homilii o. 

Wojciech Surówka OP – w nawiązaniu do 

odczytanego wcześniej „Hymnu o Miłości” 

św. Pawła – przedstawił zmarłą jako oso-

bę, która w swym życiu w pełni odpowie-

działa na Boże powołanie do miłości, reali-

zując ją jako matka sześciorga dzieci, w 

tym jednego adoptowanego oraz jako żona 

i nauczycielka. „Ziemskie życie Aleksandry 

zostało spełnione, a teraz Bóg w niezmie-

rzonej tajemnicy swej miłości, powołuje ją 

do siebie” – mówił o Surówka. Wyjaśniał, 

że choć z pozoru mogłoby się wydawać, 

że jej życie zostało przerwane zbyt wcze-

śnie, to – jak przekonywał dominikanin – 

Bóg zawsze znajduje dla człowieka najlep-

szy „moment przejścia do pełni jego nie-

bieskiej miłości”.  

 

Aleksandra Fenrych z domu Fleszar uro-

dziła się 23 kwietnia 1951 roku w Gorzowie 

Wielkopolskim. W roku 1974 ukończyła 

studia matematyczne na Uniwersytecie 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym 

samy roku poślubiła Przemysława Fenry-

cha, z którym ma pięć córek: Joannę, 

Martę, Zofię, Barbarę i Ewę. W czerwcu 

2001 roku stali się rodzicami zastępczymi 

dla Tomka. Uczyła matematyki w Liceum 

Ogólnokształcącym nr 1 w Szczecinie, 

skąd w stanie wojennym została usunięta 

za działalność w NSZZ „Solidarność”. 

Opiekowała się też niepełnosprawnymi w 

Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym. Od 1992 do 

2006 roku uczestniczyła w tworzeniu Kato-

lickiego Liceum Ogólnokształcącego im. 

Maksymiliana Kolbego w Szczecinie wy-

chowując i nauczając matematyki kolejne 

pokolenia uczniów. Była współzałożycielką 

Szczecińskiego Klubu Katolików im. Mi-

chała Platera-Zyberka oraz tercjarką we 

Fraterni Świeckich Dominikanów w Szcze-

cinie. Zmarła 7 listopada.  

Za: www.dominikanie.pl  

 

. 
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