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Wiadomość tygodnia 

 

 

  NUNCJUSZ APOSTOLSKI W NIEPOKALANOWE 

na zakończenie Roku Kolbiańskiego 

 

Jedyną  rzeczą na świecie, która degradu-

je człowieka jest grzech – przypomniał 

abp Celestino Migliore w Niepokalanowie 

8 grudnia 2011 r. 

 

Nuncjusz Apostolski w Polsce przewodni-

cząc Mszy św. w uroczystość Niepokala-

nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

podkreślił, że świat  współczesny lęka się 

skażenia środowiska, wojny, kryzysu 

ekonomicznego ale nie boi się grzechu. 

„Chrystus umarł za nasze grzechy. Jeśli 

odrzucimy pojęcie grzechu, to Chrystuso-

we odkupienie uczynimy bezsensowne. 

Przekreślimy sens Jego śmierci” – mówił 

w homilii abp Migliore. 

 

Nuncjusz Apostolski w Polsce od-

niósł się też do motta dobiegającego 

końca Roku Kolbiańskiego. „Nie gaście 

ducha Ojca Maksymiliana” to słowa, które 

towarzyszyły obchodom roku Męczennika 

Auschwitz. Duch o. Maksymiliana streścił 

się w jednym słowie „miłość”;  w jednej 

wielkiej miłości ku Matce Bożej – zazna-

czył abp Migliore. 

 

Franciszkanie z Niepokalanowa przygoto-

wywali się do uroczystości Niepokalanego 

Poczęcia NMP specjalną nowenną. Dzie-

więć dni przed odpustem w niepokala-

nowskiej bazylice gromadzili się zakonni-

cy, parafianie i sympatycy tego miejsca na 

modlitwie i słuchaniu konferencji asce-

tycznych. W tym roku  głosił je o. Stani-

sław Piętka, kustosz sanktuarium i gwar-

dian klasztoru. Tematem przewodnim 

nauk nowennowych była „Niepokalana w 

myśli św. Maksymiliana Kolbego”. 

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Naj-

świętszej Maryi Panny zdefiniował w 1854 

r. papież  Pius IX w bulli „Ineffabilis Deus”. 

W dokumencie papieskim czytamy, że … 

Najświętsza Maryja Panna od chwili swe-

go poczęcia – mocą szczególnej łaski i 

przywileju wszechmocnego Boga, mocą 

przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, 

Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została 

zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy 

grzechu pierworodnego. 

 

Ostatnim etapem dobiegającego końca 

Roku Świętego Maksymiliana w Polsce 

będzie wizyta delegacji franciszkanów z 

Niepokalanowa u Benedykta XVI. 14 

grudnia franciszkanie przekażą papieżowi 

relikwie św. Maksymiliana i stułę Roku 

Kolbiańskiego. O. Marian Wódka OFM-

Conv 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Pielgrzymka albertynów na Jasną 

Górę 

 

Bracia albertyni z Polski i z Ukrainy przyby-

li dziś, 8 grudnia na Jasną Górę. W Uro-

czystość Niepokalanego Poczęcia Naj-

świętszej Marii Panny przed Cudownym 

Obrazem modliło się 30 braci. Tradycją 

jest, że raz do roku albertyni przybywają 

do Matki Bożej Jasnogórskiej, by polecić 

Jej wszystkie sprawy Zgromadzenia. 

 

Bracia albertyni każdego roku ponawiają 

również Akt Ofiarowania, jaki na stulecie 

ogłoszenia dogmatów, w 1954 roku, złożyli 

na Jasnej Górze. „Brat Albert nam w te-

stamencie przekazał, że Matka Boża Czę-

stochowska jest naszą fundatorką – wyja-

śnia br. Franciszek Grzelka, przełożony 

generalny Zgromadzenia Albertynów w 

Polsce – W tym roku chcemy szczególnie 

polecić nową fundację we Lwowie, którą 

pragniemy założyć, tamtejszy ksiądz arcy-
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biskup zaprosił nas do posługi wobec 

bezdomnych i ubogich”. 

 

„Od 10 lat prowadzimy dom w Zaporożu na 

Wschodniej Ukrainie – opowiada brat 

Franciszek – Tam prowadzimy kuchnie, 

gdzie wydajemy codziennie posiłki dla ok. 

200-tu osób ubogich, natomiast od dwóch 

lat, dzięki pomocy dobrodziejów z Niemiec 

i innych krajów, mogliśmy założyć przytuli-

sko dla bezdomnych, mały dom, nocuje 

tam 25-ciu bezdomnych. Tej grupie chce-

my pomóc przez schronienie, pożywienie, 

ale też organizację dla nich pracy. Działa 

tam mała piekarnia, gdzie bracia razem z 

ubogimi pracują, wypiekają chleb”. 

 

 

 

O godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej zo-

stała odprawiona Msza św., której prze-

wodniczył i homilię wygłosił kapłan-

albertyn br. Euzebiusz Dyduch. Na zakoń-

czenie Eucharystii Albertyni zawierzyli się 

Maryi. 

 

Założycielem Zgromadzenia Braci Alberty-

nów był Brat Albert – Adam Chmielowski. 

Założone przez siebie Zgromadzenia Braci 

i Sióstr Posługujących Ubogim oparł na 

Regule św. Franciszka z Asyżu. Centrum 

jego działalności stanowiły ogrzewalnie 

miejskie dla bezdomnych, które pracą 

apostolską przemieniał w przytuliska. 

Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy 

uważał za formę kultu Męki Pańskiej. 

 

Posługa braci ma na celu ‘ratunek natych-

miastowy’ każdego ubogiego w jego pod-

stawowych potrzebach, a w dalszym celu 

poprawę stanu materialnego i moralnego 

najniższego proletariatu. Przytuliska mają 

być domami miłosierdzia: ‘chwilowego 

schronienia, stałego przytułku i pracy dla 

włóczęgów, próżniaków żebrających i 

wyrobników bez zajęcia w stałym dążeniu 

do ich uspołecznienia i umoralnienia’. 

Za: www.jasnagora.com 

 

Sercanie zorganizowali pielgrzymke 

przedsiębiorców do Łagiewnik 

 

4. grudnia, już po raz ósmy w krakowskim 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pod 

hasłem „Być bogatymi przed Bogiem”, 

odbyła się Pielgrzymka Przedsiębiorców i 

Pracodawców Duszpasterstwa „Talent” 

Księży Sercanów. 

 

Spotkanie przybyłej do Krakowa trzystu-

osobowej grupy rozpoczęło się celebracją 

Mszy św., której przewodniczył ks. kard. 

Stanisław Nagy. Gościem spotkania był 

znany przedsiębiorca Roman Kluska. 

 

W kazaniu kardynał podkreślił konieczność 

otwarcia się na Boga. Każdy z nas – mówił 

– staje przed Bogiem z licznymi żądaniami 

a jednocześnie nieczystym sercem. Po-

winniśmy przywitać Go należycie , bo Bóg 

przepełniony miłością do człowieka cały 

czas czeka na moment w którym będzie on 

gotowy się na Niego otworzyć. Kardynał 

wspominając wyniesienie na ołtarze papie-

ża Jana Pawła II nawoływał również: Bu-

dujmy pomniki dobroci! Niech nasza ra-

dość z beatyfikacji polskiego Papieża nie 

będzie płytka.” Kardynał zwrócił się rów-

nież bezpośrednio do przybyłych – „Pro-

stujcie drogi Pańskie! Prostujcie ścieżki 

swojego sumienia!. 

 

Po uroczystej Mszy św. uczestnicy spotka-

nia zebrali się w auli Jana Pawła II. Po 

powitaniu gości przez ks. Grzegorza Piąt-

ka, koordynatora Duszpasterstwa, miało 

miejsce uczczenie 90. urodzin ks. kard. St. 

Nagyego a następnie wysłuchano wykładu 

znanego polskiego przedsiębiorcy Romana 

Kluski na temat: „Etyka czynnikiem sukce-

su w biznesie”. W swoim przemówieniu, 

opierając się na licznych przykładach z 

własnej działalności biznesowej, Roman 

Kluska zauważył, że etyka w biznesie jest 

czynnikiem gwarantującym sukces. Naj-

większy wpływ na to ma – zdaniem prele-

genta – przede wszystkim wzajemna tro-

ska, sprawiedliwe wynagradzanie oraz 

dzielenie się nagrodami. Wszystko to 

sprawia, że pracownikom chce się walczyć 

o sukces firmy, z którą się utożsamiają. 

Kluska podkreślił również, że współczesny 

polski przedsiębiorca musi walczyć z wie-

loma problemami, z których największym 

jest naszpikowanie życia regułami praw-

nymi. Tym samym – według Kluski – praca 

i wysiłek przestały być wyznacznikiem 

sukcesu, a stała się nim dobra relacja z 

władzą i urzędnikami. Rodzi to wiele nie-

bezpieczeństw, w tym największą, korup-

cję. 

 

Kluska wspomniał również historię swoje-

go aresztowania. Podkreślił, że jedynym co 

utrzymało go przy siłach była ufność Bogu. 

Otrzymaliśmy bowiem wielki skarb – wolną 

wolę – z którym możemy robić co chcemy 

– mówił. Jeśli tylko zaufamy Bogu w spo-

sób bezwarunkowy, zdobędziemy wielki 

Skarb – Opiekuna, który zawsze będzie 

przy nas. Tylko wtedy będziemy w pełni 

szczęśliwi – dodał. 

 

W dalszej części spotkania zostały wrę-

czone wyróżnienia Talent w formie statuet-

ki i dyplomu dla osób, które w wyjątkowy 

sposób zasłużyły się dla duszpasterstwa 

oraz prowadziły działalność na rzecz war-

tości ewangelicznych w biznesie. W tym 

roku otrzymali je: 

• ks. dr Marek Leśniak z Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II za wkład w 

propagowanie społecznego nauczania 

Kościoła, zaangażowanie, intelektualne 

wsparcie duszpasterstwa oraz organizację 

konferencji naukowych, 

• Krystyna i Maciej Kaniewscy z Warszawy 

za zaangażowanie w organizację spotkań 

duszpasterstwa w Warszawie, umiejętność 

zjednywania ludzi i przekazywanie entu-

zjazmu, • Czesław Korzeń z Dębicy za 

promowanie duszpasterstwa w Dębicy, 

• Agata i Krzysztof Osóbka z Kielc za 

wieloletnie zaangażowanie w życie dusz-

pasterstwa oraz organizowanie rajdów 

turystycznych dla przedsiębiorców i ich 

rodzin. 

 

Zakończenie uroczystości rocznicowych 

nastąpiło w bazylice łagiewnickiej wspól-

nym odmówieniem koronki do Bożego 

Miłosierdzia.                Za: www.sercanie.pl 

 

Nagroda Centrum Solidarności dla 

Ks. Jarosława Wąsowicza SDB 

 

Mamy przyjemność poinformować współ-

braci, że Komisja Konkursowa Europej-

skiego Centrum Solidarności rozstrzygnęła 

konkurs na najlepszą pracę naukową 

obejmującą tematykę związaną z historią 

„Solidarności” i opozycji demokratycznej w 

Polsce w latach 1970 -1990. 

 

 

 

W konkursie preferowane były prace no-

watorskie, wykazujące oryginalność w 

zakresie podjętej problematyki, metodologii 

badań oraz napisane w sposób atrakcyjny 

dla przyszłych czytelników. Pierwsze miej-

sce, nagrodę w wysokości 5000 zł oraz 

wydanie pracy drukiem przyznano nasze-

mu współbratu ks. Jarosławowi Wąsowi-

czowi za rozprawę doktorską zatytułowa-

ną: „Niezależny ruch młodzieżowy w 

Gdańsku w latach 1981-1989″. Została 

ona napisana pod kierunkiem prof. dra 

hab. Ryszarda Sudzińskiego w Instytucie 

Historii i Archiwistyki UMK i w maju tegoż 

roku obroniona. Księdzu Jarkowi serdecz-

nie gratulujemy i życzymy kolejnych suk-

cesów w pracy naukowej.  

Za: www.pila.salezjanie.pl    

 

Poświęcenie odnowionego  

klasztoru bernardynów w Opatowie 

 

11 grudnia, w 3 Niedzielę Adwentu, zwaną 

Niedzielą „Gaudete” (łac. radujcie się) o. 

Prowincjał Jarosław Kania dokonał uroczy-

stego poświęcenia odnowionych ołtarzy 

kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Opa-

towie. 

 

„Niech ten kościół, niech wszystkie kościo-

ły, wszystkie kościelne wieże przypominają 

każdemu – Bóg jest między nami” – mówił 

http://www.jasnagora.com/
http://www.sercanie.pl/
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podczas Mszy św. o godz. 12.00, po której 

nastąpił podniosły obrzęd poświęcenia. 

Obecni byli przedstawiciele władz samo-

rządowych na czele z burmistrzem miasta 

p. Andrzejem Chanieckim i członkiem 

zarządu sejmiku województwa świętokrzy-

skiego p. Kazimierzem Kotowskim, oraz 

licznie zgromadzeni parafianie i sympatycy 

świątyni. 

 

Opatowski klasztor należy do najstarszych 

świątyń Prowincji. Jednonawowy gotycki 

kościół wzniesiony na fundamentach star-

szych obiektów ok. 1450 r., został przeka-

zany Braciom Mniejszym w 1469 r. Obec-

ne wnętrze kościoła zostało ukształtowane 

w stylu rokoko ok. 1720 r. Niestety, kunszt 

i finezja artystów tamtego czasu zostały 

zakryte przez kolejne renowacje. 

 

  

 

W 2009 r. zostały rozpoczęte szeroko 

zakrojone prace mające na celu przywró-

cenie świątyni pierwotnej świetności. Zo-

stało wymienione poszycie dachu, odno-

wiono fasadę. Największy wysiłek został 

włożony w odrestaurowanie rokokowych 

ołtarzy i ambony. 

 

Spośród wielu zabytków kościoła, które 

zostały poddane renowacji należy wymie-

nić: znajdujący się w ołtarzu głównym 

obraz Matki Bożej Opatowskiej, obrazy św. 

Franciszka i św. Antoniego pędzla Fran-

ciszka Lekszyckiego oraz rzeźbę znaną 

jako „Tłocznia Mistyczna” przedstawiającą 

w sposób symboliczny mękę Chrystusa 

 Za: www.bernardyni.com  

  

Służewskie roraty z Ojcami  

Kościoła 

 

Znani polscy aktorzy, wśród nich: Maja 

Komorowska i Marian Opania, czytają 

teksty Ojców Kościoła podczas adwento-

wych Rorat w dominikańskim kościele na 

warszawskim Służewie.„W tegorocznym 

Adwencie obraliśmy jako motyw przewodni 

naszego czuwania rozważanie tekstów 

Ojców Kościoła, zaczerpnięte nie tylko z 

Liturgii Godzin” – mówi o. Witold Słabig, 

proboszcz parafii św. Dominika na Służe-

wie. 

 

Lekturę starożytnych tekstów powierzono 

znanym warszawskim aktorom. Do tej pory 

pisma Ojców Kościoła czytali: Marian 

Opania, Maja Komorowska, Dariusz Ko-

walski, Stanisław Górka, Wojciech Mach-

nicki i Łukasz Lewandowski. Na kolejne dni 

zaproszono m.in. Małgorzatę Rożniatow-

ską i Macieja Wierzbickiego.Po lekturze 

tekstu wierni mają okazję przez pięć minut 

w ciszy rozważać usłyszane Słowo Boże i 

komentarz pisarzy chrześcijańskich . 

 

„Bardzo tę ciszę lubię, z jednej strony 

dlatego, że w tym czasie dla lepszego 

przemodlenia na ekranie widać fragmenty 

usłyszanych tekstów, z drugiej – że jest to 

oczekiwanie właśnie w ciszy, w takim 

spokoju. Wydaje mi się, że to jest taki 

czas, kiedy my czuwamy, a wszystko 

dookoła śpi” – mówi uczestniczący w słu-

żewskich Roratach student architektury, 

Janek. 

 

Przychodzący na Roraty mogą przy wej-

ściu do kościoła złożyć w koszyczku swoją 

kartkę z intencjami, które są odczytywane 

w trakcie modlitwy powszechnej. Zdarzają 

się wśród nich bardzo szczere prośby, jak 

na przykład o to, „by chciało mi się wsta-

wać na Roraty”. 

 

Po Mszy św. studenci idą na wspólne 

śniadanie do pomieszczeń Duszpaster-

stwa Akademickiego stUdnia, młodzież – 

do siedziby duszpasterstwa Rejs, a dorośli 

i dzieci mogą się posilić przed pracą i 

szkołą w jednej z sal przy krużgankach. W 

soboty śniadaniu towarzyszy zwykle pokaz 

zdjęć z podróży do ciekawych zakątków 

świata. 

 

Uczestnicy służewskich Rorat włączają się 

także chętnie w zainicjowaną przez kra-

kowskie duszpasterstwo akademickie 

„Beczka” akcję „Podaj mnie dalej” – pole-

gającą na wymianie się różańcami i wza-

jemnej modlitwie za siebie. 

 

Roraty na Służewie rozpoczynają się co-

dziennie – z wyjątkiem niedziel – o godz. 

6. i potrwają do 24 grudnia włącznie. Na-

grania oraz rozważane teksty są publiko-

wane na stronach internetowych klasztoru 

służewskiego      Za: www.dominikanie.pl 

 

Dni otwarte w lądzkim seminarium 

 

Kto to jest salezjanin? Czym zajmuje się 

koadiutor? W jaki sposób Bóg powołuje? A 

może zostać księdzem? Co robią alumni w 

seminarium? To są tylko niektóre pytania, 

na jakie mogli odpowiedzieć sobie uczest-

nicy Otwartych Drzwi w Wyższym Semina-

rium Duchownym Towarzystwa Salezjań-

skiego w Lądzie. 

 

W dniach 9-11 grudnia grupa 36 młodych 

chłopaków z całej salezjańskiej Polski, 

szturmowała gmach naszego seminarium. 

Młodzież z Bydgoszczy, Chocianowa, 

Czerwińska nad Wisłą, Chróstnika, Ełku, 

Kawnic, Kobylnicy, Krzeczyna Wielkiego, 

Kuźnicy Czeszyckiej, Lądu, Lubina, Piły, 

Suwałk, Twardogóry, Wrocławia i Żyrar-

dowa – uczestniczyła w codziennym życiu 

młodego salezjanina. Wspólnotowe modli-

twy, Msza św., wykłady z filozofii, posiłki 

na refektarzu, wspólna kawa, rekreacja, 

sprzątanie, sacrum silentium – to te punkty 

programu, które są nieodzowne w życiu 

seminaryjnym. 

 

Spotkanie było połączone z kwartalnymi 

dniami skupienia, podczas których ks. 

Dariusz Szyszka SDB, przybliżył hasło 

tegorocznego roku liturgicznego „Kościół 

naszym domem”, odwołując się przy tym 

do jedności Rodziny Salezjańskiej. 

 

  

 

Oprócz codziennego życia w seminarium, 

uczestnicy zobaczyli dramat pt. „Ksiądz 

Jerzy. Modlitwa ostateczna” w wykonaniu 

naszych alumnów, wysłuchali świadectw 

powołań, wzięli udział w grze terenowej, 

która przybliżała postać św. Dominika 

Savio oraz razem z seminarzystami bawili 

się na pogodnym wieczorku. 

 

Czas spędzony w Lądzie był przede 

wszystkim okazją do bliższego spotkania z 

Panem Bogiem. Wsłuchując się w Jego 

wołanie można było zastanowić się nad 

drogą powołania i odpowiedzieć na Jego 

wezwanie. Bardzo dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za ducha radości, którego 

wnieśli w te spotkanie, a współbraciom 

salezjanom za aktywne zaangażowanie się 

w przygotowanie. Serdecznie zapraszamy 

ponownie do naszego Seminarium, nie 

tylko w dni Drzwi Otwartych. Kl. M.Sigiel  

Za: www.salezjanie.pl  

 

„Być mężczyzną”  powołaniowe dni 

skupienia u chrystusowców 

 

„Być mężczyzną” – pod takim hasłem 

odbyły się w miniony weekend (2-4 grud-

nia) w Domu Głównym naszego zgroma-

dzenia w Poznaniu Adwentowe Dni Sku-

pienia dla młodzieży męskiej organizowa-

ne przez duszpasterzy powołań naszego 

zgromadzenia ks. Mariusza Sokołowskiego 

i ks. Roberta Biela. Na rekolekcje przyje-

chało blisko 30 młodych chłopaków. Mówi-

li, że przyjechali do seminarium, by: „prze-

myśleć pewne sprawy, zastanowić się nad 

swoim powołaniem a także dobrze przygo-

tować się na Boże Narodzenie”. 

 

W programie skupienia znalazły się, jak 

zawsze, konferencje, wykłady, dobry film. 

Nie zabrakło miejsca na adorację Naj-

świętszego Sakramentu, modlitwę Liturgią 

Godzin, różaniec, kręgi biblijne, Euchary-

stię z homilią. Był też czas na spowiedź, 

http://www.bernardyni.com/
http://www.dominikanie.pl/
http://www.salezjanie.pl/
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indywidualne rozmowy z kapłanami i alum-

nami oraz na rekreację. 

 

Młodzi przyjechali do Poznania z parafii 

chrystusowców na Pomorzu Zachodnim: z 

Sarbii, Chociwla, Płotów, Szczecina (para-

fii NSPJ), Stargardu Szczecińskiego (para-

fii św. Jana i Chrystusa Króla) a także 

Dobrzan. Obecni byli także rekolektanci z 

Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Kcyni, 

Leszna, Parkowa, a nawet z Berlina. 

 Za: www.chrystusowcy.pl   

 

Ruszyła budowa szopki  

w Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

W kalwaryjskim sanktuarium pasyjno-

maryjnym ruszyła budowa jednej z naj-

większych szopek bożonarodzeniowych w 

Polsce. Uroczyste odsłonięcie ogromniej 

konstrukcji, przygotowywanej przez ber-

nardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, 

nastąpi podczas Pasterki.Montaż szopki 

wraz z figurami potrwa około dwóch tygo-

dni. Tło szopki stanowić będzie olbrzymie 

płótno o szerokości 12 i wysokości 8 me-

trów, na którym ukazana jest panorama 

Betlejem. Na głównym podium znajdzie się 

wieloplanowa scena, na którą złoży się 

około 150 figur – ruchomych i statycznych 

– wkomponowanych w krajobraz betlejem-

ski. Najstarsze pochodzą z XIX wieku. 

 

 

Zgodnie z franciszkańską tradycją w szop-

ce nie ma odwołań do współczesności. 

Figury mają odzwierciedlać koloryt lokalny 

i reprezentować postaci, które mogły żyć w 

czasach Jezusa. Centralna figurka Dzie-

ciątka Jezus zostanie wniesiona podczas 

procesji, przed Mszą św. sprawowaną w 

bazylice o północy 24 grudnia. 

 

Dawniej szopka kalwaryjska stawiana była 

w kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP, a 

od 1964 r. w nawie bazyliki przy ołtarzach 

św. Marii Magdaleny i św. Katarzyny. 

Szopka kalwaryjska należy do najwięk-

szych i najokazalszych w Polsce. 

 

Pierwszą szopkę w r. 1223 przygotował 

św. Franciszek w Greccio, we Włoszech. 

W wigilię Bożego Narodzenia zwołał swo-

ich braci i ludzi z pobliskich miejscowości 

do jaskini w lesie, w której był już przygo-

towany żłóbek, słoma i siano. Przyprowa-

dzono owce, a przy żłobie uwiązano woła i 

osła. W takim otoczeniu, o północy spra-

wowano Mszę św. Od tamtej nocy w Grec-

cio, budowane są szopki w całym świecie 

chrześcijańskim, a najpiękniejsze z nich 

powstają we franciszkańskich świątyniach. 

Za: www.deon.pl

 

     

Refleksja tygodnia 

 

 

W służbie polskim misjonarzom 

wywiad z bpem Jerzym Mazurem SVD 

 

W październiku na posiedzeniu plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski bp Jerzy 

Mazur SVD, ordynariusz diecezji ełckiej, 

został wybrany na nowego przewodniczą-

cego Komisji ds. Misji. Dziś publikujemy 

krótki wywiad z bpem Mazurem. 

 

Co znaczy dla księdza biskupa ta nomi-

nacja? I jakie będą księdza obowiązki? 

 

Bycie przewodniczącym Komisji ds. Misji 

Episkopatu Polski stawia przede mną kilka 

wyzwań i celów. Po pierwsze chodzi o to, 

by budzić i rozwijać świadomość i zaanga-

żowanie misyjne katolików w Polsce. A to 

oznacza koordynowanie wszelkich działań 

związanych z szeroko pojętą animacją 

misyjną.Dzieje się to w ścisłej współpracy 

z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. 

Po drugie, jako przewodniczący odpowie-

dzialny będę za polskich misjonarzy pracu-

jących pod auspicjami Kongregacji Ewan-

gelizacji Ludów. W chwili obecnej mamy 

2156 misjonarzy i misjonarek na całym 

świecie. Wśród nich są kapłani diecezjalni, 

kapłani i bracia zakonni, siostry zakonne i 

misjonarze świeccy. Przewodniczący 

Komisji ds. Misji bierze ich niejako w swoją 

opiekę, starając się zapewnić pomoc fi-

nansową dla nich samych, jak również dla 

prowadzonych przez nich dzieł. Chodzi też 

o to, by zapewnić im wsparcie podczas 

urlopów. Konkretnie oznacza to, że będę 

odpowiedzialny za zdobywanie środków 

finansowych poprzez organizację MIVA. 

Moja odpowiedzialność obejmuje także 

misjonarzy, którzy dopiero przygotowują 

się do wyjazdu na misje. Dzieje się to 

przez ścisłą współpracę z Centrum Anima-

cji Misyjnej w Warszawie. 

 

Czy w chwili obecnej są jakieś szcze-

gólne wyzwania stojące przed Komisją 

ds. Misji? 

 

Najważniejszym wyzwaniem jest animacja 

misyjna i stałe zachęcanie zarówno świec-

kich, jak i kleru diecezjalnego, do odważ-

niejszej odpowiedzi na powołanie misyjne 

Kościoła. Wyznaniem jest również próba 

zaktywizowania zgromadzeń zakonnych, 

by odważniej działały na polu animacji 

misyjnej i by wysyłały swoich członków na 

misje. 

 

Czy sądzi ksiądz biskup, że fakt bycia 

werbistą, misjonarzem, byłym biskupem 

pomocniczym Administratury Apostol-

skiej Rosji i ordynariuszem diecezji św. 

Józefa w Irkucku mógł mieć jakieś zna-

czenie w wyborze na przewodniczącego 

Komisji? 

 

Oczywiście. Wielu biskupów, w rozmowie 

ze mną, mówiło wprost, że bez problemu 

poradzę sobie na tym stanowisku właśnie 

dlatego, że jestem werbistą i mam do-

świadczenie misyjne pracy w Ghanie, na 

Białorusi i w Rosji. Zatem mogę powie-

dzieć, że bycie werbistą i doświadczenia 

misyjne odegrały pewną rolę w wyborze 

mojej osoby na to stanowisko. 

 

Czego szczególnie nauczył się ksiądz 

biskup w czasie swych lat spędzonych 

na misjach i jako biskup w Irkucku. Co z 

tych doświadczeń chciałby ksiądz wy-

korzystać w swojej pracy w Komisji? 

 

Przede wszystkim chciałbym zrobić 

wszystko, co tylko możliwe, by misjonarze, 

za których jestem odpowiedzialny poczuli, 

że nigdy nie są sami w swej pracy, szcze-

gólnie kiedy napotykają problemy. Chciał-

bym, by czuli, że zawsze jest ktoś, kto się 

za nich modli, że chorzy ofiarują za nich 

swe cierpienia. Spróbuję zrobić, co tylko 

możliwe, by wspomagać misjonarzy finan-

sowo. Oczekują oni ode mnie również, 

bym ich odwiedzał i doświadczał ich pracy, 

dzielił radości i problemy. Przez rzetelną 

formację i przygotowanie postaram się 

pomagać tym, którzy dopiero chcą wyje-

chać do pracy misyjnej. Tego właśnie 

nauczyłem się jako misjonarz i sądzę, że 

są to rzeczy niezwykle istotne dla wszyst-

kich misjonarzy i misjonarek. Jako werbi-

sta, a później biskup na Syberii, współpra-

cowałem z referatami misyjnymi w Polsce, 

w St. Augustin w Niemczech, Techny w 

USA i St. Gabriel w Austrii, jak również z 

wieloma organizacjami pomagającymi 

misjonarzom. Doświadczenia w animacji 

misyjnej i pozyskiwaniu środków finanso-

wych są dla mnie niezwykle cenne i sądzę, 

że bardzo mi pomogą w pracy przewodni-

czącego Komisji ds. Misji. Dodatkowo 

cieszę się, że jako sekretarz pomagał mi 

będzie inny werbista, o. Kazimierz Szym-

czycha.        Za: www.werbisci.pl

http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.werbisci.pl/
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  Wiadomości zagraniczne  

 

Ostatni krok przed beatyfikacją 

uczyniony 

 

Dnia 25 listopada 2011 r. została przeka-

zana do Kongregacji ds. Spraw Kanoniza-

cyjnych „Positio” o życiu, domniemanym 

męczeństwie i sławie męczeństwa Sług 

Bożych fra Michała Tomaszka OFMConv, 

fra Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv i 

ks. Alessandro Dordi zamordowanych w 

diecezji Chimbote w Perù, jak się domnie-

mywa z nienawiści do wiary, przez party-

zantów Świetlistego Szlaku (Sendero 

Luminoso); misjonarze franciszkańscy 

zginęli 9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto, 

kapłan diecezjalny (Fidei Donum) 25 

sierpnia tego samego roku w pobliżu Vin-

zos. 

 

  

 

Etap diecezjalny został otwarty przez 

biskupa diecezjalnego bpa Luisa Armando 

Bambarén w Pariacoto dnia 9 sierpnia 

1996 r. i zamknięty dnia 25 sierpnia 2002 

r.; w międzyczasie odbyły się dwa przesłu-

chania w Krakowie i w Bergamo. 

 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny dnia 24 

października 2003 r., 14 listopada tego 

samego roku mianowano delatora sprawy: 

został nim mons. José Luis Gutiérrez 

Gómez; do pomocy przydzielono mu naj-

pierw kilku braci, a następnie dr. Bernade-

ttę Meinardi. Z czasem początkowego 

delatora zastąpił nieodżałowanej pamięci 

fra Cristoforo Bove, a po jego śmierci 

funkcję przejął fra Zdzisław Kijas. Nad 

rozwojem „Positio”, aż do jej przekazania 

do rzymskiej Kongregacji czuwał adwokat 

Maurizzio Cancelli. Udało się stwierdzić, że 

walka zbrojna prowadzona przy końcu 

ubiegłego wieku przez różne ruchy party-

zanckie w Perù, którym przeciwstawiała 

się regularne siły zbrojne państwowe, 

spowodowała śmierć ponad 70 tys. osób w 

śród ludności cywilnej, wśród walczących 

ze sobą stron i tych, którzy nie z własnej 

winy, znaleźli się pomiędzy walczącymi 

stronami; pomoc braciom w potrzebie 

przypłaciło własnym życiem wielu misjona-

rzy z różnych narodowości pracujących 

wówczas w tym kraju. Nie było to dziełem 

przypadku, lecz wynikiem zaplanowanych 

działań partyzantów, którzy chcieli uderzyć 

w tych, którzy pomagali najbardziej potrze-

bującym w imię Chrystusa i Jego Kościoła, 

aby wyeliminować tych, którzy się im prze-

ciwstawiali poprzez bezinteresowną służbę 

najbiedniejszym i pokrzywdzonym. 

 

Po pięciu świętych, którzy żyli w Limie w 

tym samym czasie na przełomie XVI i XVII 

wieku (Turibio z Mongrovejo, Francesco 

Solano, Martino z Porres, Róża z Limy, 

Giovanni Macías) i innych beatyfikowanych 

i kanonizowanych w ostatnich czasach, 

Kościół peruwiański ma nadzieję, że ci 

trzej Słudzy Boży, pierwsi męczennicy, 

zostaną uznani jako męczennicy za wiarę. 

Módlmy się, by fakt ten przyczynił się 

jeszcze bardziej narodowe pojednanie 

wśród wszystkich mieszkańców Perù. 

 Za: www.francescani.net  

 

Rok Bł. Jerzego Matulewicza MIC 

na Litwie 

 

W Kościele na Litwie ogłoszono Rok bł. 

Jerzego Matulewicza. Uroczystość odbyła 

się wileńskiej katedrze gdzie w południe 

zgromadził się cały litewski episkopat. 

Choć uroczystość Niepokalanego Poczę-

cia jest na Litwie zwyczajnym dniem pracy 

do katedry licznie przybyli kapłani, siostry 

zakonne i wierni. Uroczystej Eucharystii 

przewodniczył nuncjusz apostolski na 

Litwie abp Luigi Bonazzi. Z Wilna pisze ks. 

Jan Mikołaj Rokosz MIC. 

 

Aktualność życia i nauczania bł. Jerzego 

ukazał przed liturgią ks. Kestutis Brilius 

MIC. Na początku Mszy został odczytany 

dekret episkopatu Litwy ogłaszający Rok 

bł. Jerzego Matulewicza w całym Kościele 

litewskim. „Poprzez ten fakt, bł. Jerzy, ze 

względu na swą świętość i mądrość pa-

sterską zostaje ukazany na Litwie jako 

szczególna inspiracja i patron nowej 

ewangelizacji, która jest ogromną potrze-

bą, szansą i nadzieją Kościoła w tym kra-

ju”. Był to główny temat homilii, którą kard. 

Audrys Juozas Backis wygłosił podczas 

Mszy rozpoczynającej Rok bł. Jerzego. 

 

Rok będzie obchodzony nie tylko w Ko-

ściele na Litwie, ale także w Zgromadzeniu 

Księży Marianów. W specjalnym liście z tej 

okazji przełożony generalny, ks. Andrzej 

Pakuła napisał: „Nie mamy wątpliwości, że 

w naszej historii bł. Jerzy spełnił rolę 

opatrznościową. Nie tylko uratował naszą 

wspólnotę od zagłady, ale dzięki osobistej 

świętości wniósł ożywiające inspiracje: 

autentyczne umiłowanie Chrystusa, ducha 

służby Kościołowi tam, gdzie jest najwięk-

sza potrzeba, poświęcenie się sprawie 

Bożej bez reszty. Wszystko w duchu Maryi 

i misterium Jej Niepokalanego Poczęcia”. 

 

 

 

Jerzy Matulewicz urodził się na Litwie we 

wsi Lugine koło Mariampola w 1871 r. W 

dwudziestym roku życia wstąpił do semina-

rium w Kielcach. Potem studiował w War-

szawie i Petersburgu, gdzie otrzymał świę-

cenia kapłańskie. We Fryburgu szwajcar-

skim uzyskał doktorat z teologii. Pracując 

w Warszawie rozwinął działalność spo-

łeczną, był duszpasterzem młodzieży i 

współtworzył chrześcijańską demokrację. 

W 1909 r. w konspiracji przed władzami 

carskimi wstąpił do Zgromadzenia Księży 

Marianów, które ocalił od zagłady i przy-

czynił się do jego rozwoju. W latach 1918-

1925 był biskupem wileńskim, a następnie 

przez dwa lata wizytatorem apostolskim na 

Litwie. Przyczynił się do poprawy relacji 

Litwy z Watykanem, organizując nową 

prowincję kościelną i przygotowując za-

warcie konkordatu. Założył też dwa żeń-

skie instytuty zakonne: Zgromadzenie 

Służebnic Jezusa w Eucharystii oraz Sio-

stry Ubogich Niepokalanego Poczęcia 

NMP. Zmarł w Kownie w 1927 r. 

 

Jan Paweł II beatyfikował ks. Jerzego 

Matulewicza 28 czerwca 1987 r. Bł. Jerzy 

uważany jest za patrona polsko-

litewskiego pojednania, a także za szcze-

gólny wzór do naśladowania dla zakonni-

ków, biskupów i dyplomatów Za: Radio 

Watykańskie 

http://www.francescani.net/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=525547


 6 

Rozwój misji warszawskich 

kapucynów w Gabonie 

 

Dekretem z dnia 28 listopada 2011 roku 

Minister Generalny, na prośbę Prowincji 

Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych 

Kapucynów, utworzył w Afryce Delegaturę 

Prowincjalną Gabonu, zależną od wspo-

mnianej wcześniej prowincji. 

 

Na najbliższym posiedzeniu zarządu pro-

wincji zostanie wybrany delegat prowin-

cjalny i dwóch radnych. Zostaną także 

podjęte kroki w celu utworzenia specjalne-

go statutu nowej Delegatury. 

 

Zgodnie z zarządzeniami kapituł general-

nych, 8/17.1-2, delegatura prowincjalna to 

„tymczasowa struktura zakonu, która skła-

da się z pewnej ilości braci i wspólnot 

domowych, i powierzona została jakiejś 

prowincji. Jej celem jest zapewnienie życia 

braterskiego na terytorium geograficznym, 

gdzie nie istnieją jeszcze konieczne ele-

menty do tego, aby ustanowić kustodię 

i/lub wiceprowincję, lub gdzie inne okręgi 

terytorialne zakonu są niemożliwe”. 

 

 

 

Bracia kapucyni z Prowincji Warszawskiej 

są obecni w Gabonie od sierpnia 2000 

roku. Po swoim przyjeździe otrzymali od 

arcybiskupa Libreville pod opiekę pierwszą 

parafię w Essassa, w wiosce oddalonej 24 

kilometry od stolicy. Teren tej parafii nale-

żał przedtem do parafii św. Michała w 

Libreville, prowadzonej przez misjonarzy 

ze Zgromadzenia św. Ducha, zwanych 

Spirytynami, a w 2000 roku został wydzie-

lony i stanowi osobną strukturę. W 2001 

roku przy głównym kościele w Essassa 

został wybudowany mały klasztor, do 

którego wprowadziło się czterech pierw-

szych zakonników. Od Bożego Narodzenia 

2002 roku bracia kapucyni przejęli opiekę 

nad trzema kolejnymi parafiami w diecezji 

Libreville. Pierwsza to parafia św. Toma-

sza w Ntoum, a druga – parafia Matki 

Bożej Morza w Cocobeach. W następnej 

kolejności utworzona została nowa parafia 

w sanktuarium Matki Bożej Gabońskiej w 

Melen. Obecnie w Gabonie przebywa 8 

braci                            Za: www.kapucyni.pl 

 

Tłumaczenie „Dzienniczka” Św. 

Faustyny po japońsku 

 

Staraniem franciszkańskiego wydawnictwa 

Rycerza Niepokalanej (Seibo no Kishi Sha) 

ukazało się długo oczekiwane tłumaczenie 

„Dzienniczka” św. Faustyny. Redaktorem 

dzieła jest franciszkanin, o. Karol Atsushi 

Shoji, a tłumaczami są o. Julian Różycki 

OP (długoletni misjonarz w Japonii) oraz 

Fujiko Aihara. 

 

Od 2000 r. ukazało się w Japonii ponad 10 

wydań innej książki nawiązującej do 

„Dzienniczka”: „Nabożeństwo do Miłosier-

dzia Bożego”. Jej autorem jest irlandzki 

misjonarz o. Sean Ryle, dyrektor Katolic-

kiego Centrum Rodziny w Fukuoka. 

Oprócz objaśnień teologicznych, odma-

wiania Koronki itp. były tam tylko cytaty z 

głównego działa polskiej mistyczki. 

 

„Zaraz po ukazaniu się informacji o książce 

z pełnym tekstem „Dzienniczka”, zamówi-

łam go i teraz czytam każdego dnia. Nie-

zwykle interesujące dzieło. Niestety wyso-

ka cena (ok. 70 dolarów) może dla niektó-

rych okazać się zbyt wysoka” – powiedzia-

ła KAI Sumiko Kaneko, wierna z kościoła w 

Tokio-Nerima. 

W Japonii rozszerza się nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego, zainicjowane przed 

ok. 8 laty przez o. Juliana Różyckiego oraz 

o. Shoji. Setki czcili z całego kraju zbierają 

się każdego roku w Niedzielę Miłosierdzia 

w Tokio (ostatnio w kościele św. Michała, 

obok klasztoru Polskich Sióstr Opatrzności 

Bożej) na specjalnej Mszy św. i nabożeń-

stwie z odmówieniem Koronki. W listopa-

dzie b.r., odbyły się też dni skupienia po-

święcone Miłosierdziu Bożemu w Piśmie 

św., encyklice Jana Pawła II „Dives in 

misericordia” oraz w materiałach Kongresu 

Miłosierdzia dla słuchaczy z Centrum 

Katolickiego w Tokio. Zebrani w domu 

rekolekcyjnym w Susono (diecezja Joka-

hama) uczestnicy odmówili tam najnow-

szą, poprawioną wersję Koronki, opraco-

waną w Centrum Miłosierdzia w Tokio. Kai 

 

 Kapucyn na czele amerykańskiej 

komisji pro-life 

 

Podczas jesiennego posiedzenia Konfe-

rencji Episkopatu w Baltimore biskupi 

Stanów Zjednoczonych wybrali kardynała 

Seana Patricka O’Malleya OFMCap na 

przewodniczącego Committee on Pro-Life 

Activities. Episkopat USA od długiego 

czasu jest zaangażowany w przedsięwzię-

cia mające na celu obronę życia i szacu-

nek dla sprzeciwu sumienia ze strony 

pracowników służby zdrowia przeciwko 

praktyce aborcyjnej i rozprowadzaniu 

środków antykoncepcyjnych. 

 

Ostatnio kardynał O’Malley oświadczył, że 

biskupi są bardzo zaniepokojeni nieustan-

ną erozją wolności religijnej. Zaangażował 

się także we wsparcie dla organizacji, 

które w Stanie Massachusetts przeciwsta-

wiają się legalizacji wspomaganego samo-

bójstwa. W 2009 przy okazji spotkania z 

prezydentem USA, Barakiem Obamą 

arcybiskup Bostonu potwierdził sprzeciw 

wobec polityki aborcyjnej  

Za: www.kapucyni.pl  

 

Urna Św. Jana Bosco rozpoczyna 

peregrynację po Afryce 

 

Z chwilą przybycia urny na lotnisko Jammu 

Kenyatta w Nairobi, w czwartkowy wieczór, 

1 grudnia, oficjalnie rozpoczęła się pere-

grynacja relikwii Ks. Bosko w Afryce. 

 

Samolot, który przewoził urnę, pochodzący 

ze Sri Lanki, wylądował o godz. 20.30 

czasu miejscowego, po ośmiu godzinach 

lotu. Po pomyślnym rozładunku, co było 

możliwe dzięki pomocy niektórych chrze-

ścijan pracujących na lotnisku, relikwia 

została bezpośrednio przewieziona do 

siedziby Inspektorii Afryki Wschodniej 

(AFE) i umieszczona w kościele Maryi 

Wspomożycielki, gdzie ks. Gianni Rolandi, 

Przełożony, ks. Simon Asira Lipuku, jego 

Wikariusz i inni salezjanie tam zgromadze-

ni powitali ją krótką modlitwa. 

 

We wczesnych godzinach porannych w 

dniu następnym, 2 grudnia, urna została 

przewieziona na placówkę salezjańską w 

Embu. Z chwilą wkroczenia relikwii do 

pomieszczeń dzieła, orkiestra szkolna, 

harcerze i różne grupy młodzieżowe doszły 

do głosu, śpiewając pieśni i dając wyraz 

swojej radości. Następnie, w kaplicy szkol-

nej, odbyło się spotkanie modlitewne, w 

czasie którego każde dziecko i każdy 

człowiek młody mógli oddać cześć reli-

kwiom świętego. Potem urna odbyła krótką 

wizytę w salezjańskim instytucie żeńskim, 

znajdującym się w pobliżu; a następnie bp 

Paul Kariuki, biskup Embu, przewodniczył 

Mszy św. dziękczynnej, w czasie której 16 

młodych ludzi przyjęło sakrament Bierz-

mowania. 

 

 

 

Po południu urna dotarła do dzieła w Ma-

kuyu, gdzie oczekiwał na nią wielki tłum 

dzieci, młodzieży, miejscowej ludności, 

Salezjanie i Córki Maryi Wspomożycielki 

(CMW). Następnie została odprawiona 

Msza św., której przewodniczył bp James 

Wainania, biskup Muranga; wieczorem 

relikwia została wystawiona do publiczne-

go kultu różnych grup wiernych, którzy 

dziękowali uczestnicząc w czuwaniu modli-

tewnym ku jej czci. 

 

W sobotę, 3 grudnia, w czasie dopołu-

dniowym przybyło wielu wiernch, którzy 

chcieli oddać cześć relikwii. Przed połu-

dniem ks. Rolandi przewodniczył Mszy 

św., po której urna odwiedziła różne sekto-

ry dzieła w Makuyu i pobliski dom CMW. 

Po krótkim czasie dzielenia się i przeby-

wania w obecności urny, salezjanie odno-

wili swoje śluby zakonne. 

 

Po południu urna odwiedziła Dom Inspek-

torialny CMW, gdzie została gorąco i uro-

czyście przyjęta przez grupę Córek Maryi 

Wspomożycielki, którym towarzyszyło 

wiele dzieci, które dały wyraz swojej wiel-

kiej radości, wykonując tańce i tradycyjne 

http://www.kapucyni.pl/
http://www.kapucyni.pl/
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pieśni Masajów. Siostra Teresa Fernan-

des, przełożona, wygłosiła przemówienie 

powitalne, następnie, wraz z innymi sio-

strami, udała się do kaplicy dzieła, gdzie 

CMW dziękowały Bogu modlitwami, pie-

śniami i poezją oraz odnowiły swoje śluby.  

Za: InfoAns 

 

Salwatorianie w Albanii świętują 

130-lecie Zgromadzenia 

 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny i w 130. rocznicę 

założenia zgromadzenia zakonnego salwa-

torianów, w miejscowości Rragam, w Ko-

ściele pod wezwaniem świętego Michała, 

była sprawowana uroczysta Msza święta, 

w której uczestniczyli księża i siostry sal-

watorianki pracujący na terenie Albanii. 

Eucharystii przewodniczył superior Funda-

cji Albańsko – Czarnogórskiej ksiądz Artan 

Seli, który wygłosił również okolicznościo-

we kazanie. 

 

 

 

Podczas Mszy świętej dziękowano Panu 

Bogu za 130 lata istnienia zgromadzenia, 

prosząc o błogosławieństwo Boże dla 

wszystkich dzieł salwatoriańskich. Podczas 

Mszy świętej, w szeregi świeckich salwato-

rianów wstąpiło dwadzieścia pięć osób. 

Dzień ten był wielkim świętem i wielkim 

spotkaniem trzech gałęzi 130-letniego 

drzewa, któremu na imię Rodzina Salwato-

riańska.                             Za: www.sds.pl  

To już rok … 

PAMIĘTAMY 

 

Rok temu nad ranem dotarła do nas smut-

na informacja o tragicznej śmierci polskie-

go misjonarza, naszego współbrata, o. 

Mirosława Karczewskiego, który od 15 lat 

pracował w Ekwadorze. O. Mirosław został 

zamordowany w klasztorze 6 grudnia 

2010; jego ciało zostało odnalezione wie-

czorem (czasu ekwadorskiego), kiedy nie 

pojawił się na Mszy św. Ciało było mocno 

pokaleczone. Napastnicy (mogło być ich 

dwóch lub trzech) zniszczyli także duży 

krucyfiks, który znajdował się przy furcie 

klasztornej. Do tej pory nie zostały wyja-

śnione motywy zbrodni. 

 

Pogrzeb odbył się 9 grudnia 2010 r. w 

Santo Domingo (Ekwador). Od momentu, 

kiedy ciało o. Mirka zostało wystawione w 

kościele aż do ceremonii na cmentarzu 

kościół był pełen wiernych czuwających 

przy trumnie i modlących się. Odprawiano 

także Msze św., przyjeżdżało wielu kapła-

nów. Wierni trwali przy swym zabitym 

duszpasterzu nie tylko w ciągu dnia, ale 

także nocą. 

W samym pogrzebie uczestniczyło niemal 

100 kapłanów, wśród nich wszyscy nasi 

misjonarze i współbracia z Peru, a także 

księża z Polski pracujący w Ekwadorze. 

Obrzędom pogrzebowym przewodniczył 

ordynariusz Santo Domingo, J. Eks. ks. bp 

Wilson Abraham Moncayo Jalil. W swej 

homilii nawiązał do pytania skierowanego 

w Księdze Rodzaju przez Pana Boga do 

Kaina. „Gdzie jest twój brat”. Ostro napięt-

nował mord na naszym misjonarzu oraz 

nawoływał do większego wyczulenia na 

drugiego człowieka i jego godność. 

 

Sekretariat Misyjny gdańskiej prowincji 

przygotował film ukazujący postać misjo-

narza, o. Mirosława Karczewskiego, za-

mordowanego w Santo Domingo (Ekwa-

dor). Materiał przygotował o. Jan Łempicki, 

odpowiedzialny za misje. Na film składają 

się wypowiedzi o. Mirka oraz fragmenty 

sprawowanej przez niego Mszy św., a 

także wspomnienia współbraci o zamor-

dowanym zakonniku. 

 

 

 

O. Mirosław urodził się 16 maja 1965 r. w 

Połczynie Zdroju. Profesję solemną złożył 

4 października 1991 r., natomiast sakra-

ment święceń przyjął 22 maja 1993 r. z rąk 

+ bpa Czesława Domina w kościele Pod-

wyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie. 

Po święceniach posługiwał w parafii św. 

Antoniego w Gdyni na Wzgórzu św. Mak-

symiliana. Stamtąd w 1995 r. wyjechał na 

misje do Ekwadoru. Ostatnio pełnił funkcję 

gwardiana i proboszcza w klasztorze św. 

Antoniego z Padwy w Santo Domingo de 

los Colorados. Ojcze Mirku, jesteś w na-

szej pamięci modlitwewnej….    

Za: www.gdańsk.franciszkanie.pl  

 

 

Zapowiedzi wydarzen 

 

Kurs formacyjny  

kierowników duchowych 

 

Szkoła Formatorów, działająca przy Aka-

demii Ignatianum w Krakowie, organizuje 

kurs formacyjny kierowników duchowych. 

Jest on przeznaczony dla księży i sióstr 

zakonnych. Program kursu obejmuje tema-

tykę teologiczną, duchową i psycholo-

giczną kierownictwa duchowego.  

  

Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i 

praktyczny. Podczas nich będą podejmo-

wane następujące tematy: odróżnianie 

problemów duchowych od osobowych, 

rozeznawanie powołania; prowadzenie 

osób na drodze życia duchowego, ale 

także w kryzysach, z problemami seksual-

nymi i zaburzeniami psychicznymi. Będzie 

też mowa o tym, jak słuchać innych, pro-

wadzić rozmowy i uczyć pracy nad sobą.  

 

Zajęcia będą się odbywać od lutego do 

czerwca 2012 roku, w każdą 3 sobotę 

miesiąca, od godziny 10.30 do 16.30.  

Każdorazowo będzie się na nie składać 

sześć godzin wykładowych i warsztatów.  

Początek zajęć 18 lutego 2012 roku o 

godzinie 10.30. 

 

Zajęcia będą prowadzone przez następu-

jących wykładowców: o. Krzysztof Dyrek 

sj,  o.Mieczysław Kożuch sj, o. Józef Au-

gustyn sj, s. Aleksandra Huf sssp, p. Danu-

ta Piekarz, o. Szymon Hiżycki osb, o. 

Jacek Kiciński cmf,  o. Eugeniusz Jendrzej 

sj, o. Kazimierz Trojan sj. 

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres: o. 

Krzysztof Dyrek sj, ul. Kopernika 26, 31-

501 Kraków 

kdyrek@jezuici.pl 

zjdyrek@cyf-kr.edu.pl 

o.dr Krzysztof Dyrek SJ 

  

http://www.sds.pl/
http://www.gda�sk.franciszkanie.pl/
mailto:kdyrek@jezuici.pl
mailto:zjdyrek@cyf-kr.edu.pl
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Odeszli do Pana 

 

 

  

ŚP. O. PROF. ANTONI KOŚĆ (1949-2011) SVD

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 7 grudnia, 

w Lublinie, w wieku 62 lat zmarł nagle o. 

prof. Antoni Kość, długoletni wykładowca 

KUL. 

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 

we wtorek 13 grudnia w kościele akade-

mickim KUL w Lublinie, gdzie będzie wy-

stawiona trumna z ciałem ojca Antoniego. 

O godz. 11.45 zostanie odmówiony róża-

niec, a o 12.15 rozpocznie się Msza św. 

żałobna w intencji Zmarłego z udziałem 

Rodziny, Senatu Uczelni, studentów i 

współbraci. 

 

14 grudnia o godz. 14.00, w kościele se-

minaryjnym w Pieniężnie, biskup Jerzy 

Mazur SVD będzie przewodniczył Mszy 

św. pogrzebowej, po czym ciało Zmarłego 

zostanie złożone na cmentarzu zakonnym 

przy Domu Misyjnym św. Wojciecha. 

 

Ojciec Antoni urodził się 12 maja 1949 

roku w Rokietnicy w diecezji przemyskiej. 

W czerwcu 1974 roku w Misyjnym Semina-

rium Duchownym w Pieniężnie przyjął 

święcenia kapłańskie. Od marca 1975 r. 

przez dwa lata studiował jęz. japoński w 

Center for Japanese Studies w Kamakura 

koło Tokio, pracując równocześnie w szko-

le niedzielnej jako nauczyciel jęz. angiel-

skiego. W latach 1976-1978 studiował 

filozofię prawa na Sophia University w 

Tokio. W roku 1978 wyjechał do Niemiec i 

podjął dalsze studia prawnicze na uniwer-

sytecie we Freiburgu, które ukończył dok-

toratem. 

 

 

 

Następnie w latach 1982-1983 studiował 

prawo anglo-amerykańskie w Chicago 

University w USA. W roku 1983 wrócił do 

Japonii, by pracować na stanowisku profe-

sora w Nanzan University w Nagoya. W 

latach 1988-1989 podjął dalsze studia, tym 

razem z prawa kanonicznego, na Uniwer-

sytecie Gregoriana w Rzymie. 

 

Następnie w 1989 r. rozpoczął kurs języka 

koreańskiego w Yonsei University w Seulu, 

a w roku 1991 podjął pracę na stanowisku 

profesora w Seoul National University i w 

Sogang University w Seulu. 

 

Od 1994 r. pracował na Wydziale Prawa 

Kanonicznego i Świeckiego KUL. W roku 

1998 uzyskał habilitację w dziedzinie nauk 

prawnych w zakresie prawa (specjalność: 

filozofia prawa) na podstawie rozprawy 

„Prawo a etyka konfucjańska w historii 

myśli prawnej Chin”. Od stycznia 1999 r. 

kierował Katedrą Filozofii Prawa. W marcu 

2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk 

prawnych. 

 

W latach 2000-2008, przez dwie kadencje, 

pełnił funkcję prodziekana Wydziału Pra-

wa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

KUL, a w latach 2005-2008 – dyrektora 

Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie KUL. 

Prowadził zajęcia dydaktyczne z teorii i 

filozofii prawa, prawa japońskiego, historii 

myśli prawnej kultury chińskiej, filozoficz-

nych podstaw prawa chińskiego, doktryn 

polityczno - prawnych. Jest autorem ok. 

150 publikacji z zakresu teorii i filozofii 

prawa. 

 

Ks. prof. Antoni Kość należał do Międzyna-

rodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i 

Filozofii Społecznej oraz Komisji Prawni-

czej Oddziału PAN w Lublinie. Był wice-

prezesem Towarzystwa Naukowego KUL. 

Za: www.werbisci.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.werbisci.pl/

