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W Warszawie rozpoczęlo się 132 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Meskich 

We wtorek 13 maja rozpoczęło się w Sekretariacie Konferencji 
Episkopatu Polski 132 zebranie plenarne Konferencji Wyższych 
przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, która skupia 80 prze-
łożonych wyższych z 63 instytutów życia konsekrowanego. 
 

 
 
Przełożeni modlili się najpierw liturgiczną modlitwą Jutrzni oraz 
wysłuchali rozważania. O. Tomasz Kot przedstawił medytację z 
okazji 200-rocznicy przywrócenia przez Piusa VII Towarzystwa 
Jezusowego. W rozważaniu nawiązał do słów Św. Ignacego 
Loyoli, który  do O. Goslalvesa de Camary powiedział, że gdyby 
papież podjął decyzję rozwiązania zakonu, wystarczyłoby mu 15 
minut modlitwy w kaplicy, aby się z nią pogodzić. W tym kontek-
ście mówił o potrzebie ogołocenia i kenozy w posłudze dla dobra 
dusz, co było celem Zakonu Jezuitów. Przechodząc do funkcjo-
nowania zakonników we współczesnym Kościele pytał zebra-
nych o motywacje podejmowanych działań. O co mi chodzi w 
podejmowanym działaniu: o moją osobistą misje, o misję moje-
go Zakonu, czy o missio Dei, której mogę w danym momencie 
nie rozumieć i która zawsze mnie przekracza?   
 
Bezpośrednio po modlitwie przewodniczący KWPZM przywitał w 
sposób szczególny bpa Kazimierza Gurdę, który niedawno 
otrzymał nominację papieską na biskupa siedleckiego. Następ-
nie przedstawił dziewięciu nowych nowych przełożonych wyż-
szych, wybranych od ostatniego zebrania Konferencji. 
 
O. Janusz Sok wprowadził następnie w temat obecnego spotka-
nia: Zmiany w funkcjonowaniu Konferencji i przygotowanie do 
Roku Życia Konsekrowanego.  Praktycznym wyrazem będzie 
dyskusja na propozycjami zmian w Statucie KWPZM, które maja 

pomóc w sprawniejszym i bardziej owocnym funkcjonowaniu 
Konferencji. 
 
Przechodząc do realizacji konkretnych punktów programu 
przewodniczący poprosił o zabranie głosu Ks. Kazimierza Radzi-
ka, który przedstawił owoce pracy specjalnej Komisji, którą w 
styczniu br. powołała Konsulta KWPZM. Komisja wypracowała 
dokument „Zasady postępowania w przypadkach oskarżeń o 
molestowanie seksualne”. W przygotowaniu tego dokumentu 
Komisja oparła się na istniejących dokumentach Towarzystwa 
Jezusowego i Towarzystwa Salezjańskiego.  
 
Po wprowadzeniu Ks. Kazimierza Radzika zabrał głos O. Adam 
Żak SJ, koordynator Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży, 
który mówił o charakterze dokumentu, przygotowanego przez 
Komisję. Jest to dokument wewnatrzzakonny odnoszący się do 
realiów życia zakonnego. W tym aspekcie uzupełnia dokumenty 
Episkopatu, które po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską, 
będą obowiązywały w całym Kościele polskim. Dokument ma 
charakter poradnika dla przełożonych i wszystkich zakonników. 
Przedstawia procedury: jak komunikować się we wspólnocie w 
sprawach o molestowanie; jak prowadzić prewencję, szczególnie 
w okresie formacji wstępnej; jakie podejmować działania zwią-
zanie ze zbadaniem konkretnych przypadków nadużyć seksual-
nych; jak się komunikować z mediami, itp.  
 
Po wystąpieniu O. A. Żaka odbyła się dyskusja w wyniku której 
przełożeni  postanowili jednogłośnie przyjąc ten dokument jako 
pomoc w codziennym działaniu wspólnot. Uczestnicy zgodzili 
się w dyskusji, że dokument może mieć charakter publiczny.  
 
O. Żak na prośbę przewodniczącego przedstawił także informa-
cję o funkcjonowaniu jezuickiego Centrum Ochrony Dziecka w 
Krakowie. Ośrodek chce tworzyć system szkoleń dla różnych 
grup kościelnych, przede wszystkim w celu prewencji.  Ks. Kazi-
mierz Radzik poinformowal zebranych, że Konsulta proponuje, 
aby ten ośrodek służył także zakonom męskim w rozwiązywaniu 
wszelkich problemów z zakresu nadużyć wobec małoletnich. 
Zebrani zaaprobowali tę propozycję. 

 
Po zakończeniu porannych obrad wszyscy uczestniczyli w Eu-
charystii celebrowaniej przez abpa Henryka Hosera SAC, który w 
homilii nawiązując do dynamizmu i odwagi Kościoła apostol-
skiego zachęcał zakonnkików do odważnego sięgania  do pier-
wotnego ducha świętych Załozycieli w kontekście wymagań 
współczesnych czasów i potrzeb Koscioła.            Red. 
 

 

http://www.zyciezakonne.pl/
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W niedzielę 11 maja Kościół rozpoczyna 
51. Światowy Tydzień Modlitw o Powoła-
nia. W tym roku towarzyszy mu hasło 
„Powołania świadectwo prawdy. Tydzień 
Modlitw o Powołania powinien być wiel-
ką mobilizacją do modlitwy i przypo-
mnienia, że trzeba wspierać dzieło odczy-
tywania, rozwijania i realizowania powo-
łań - podkreśla bp Marek Solarczyk, dele-
gat Episkopatu Polski ds. Powołań. 
 
Bp Solarczyk zwraca uwagę, iż zawiera 
ono ogromną zachętę, by duszpasterstwo 
powołań było towarzyszeniem młodym 
ludziom na drogach świętości. – Nikt nie 
może powiedzieć, że powołanie go nie 
dotyczy – dodał. Papież Franciszek z reali-
zmem zwraca uwagę na to, że decyzje 
powołaniowe nie są proste, niejedno-
krotnie będą wymagały pójścia „pod 
prąd” – zauważa biskup delegat KEP ds. 
powołań. 
 
Franciszek w przesłaniu do polskich bi-
skupów odnosi się też do trudnej sytuacji 
żeńskich powołań zakonnych w Polsce, 
gdzie liczba kandydatek zmniejsza się w 
ostatnich latach. Papież zauważa ich 
wielką posługę i ważne miejsce we 
wspólnocie Kościoła. Jednocześnie kła-

dzie do serca biskupom i całemu Kościo-
łowi troskę o powołania do życia konse-
krowanego – zauważa bp Solarczyk. 
 
Krajowy duszpasterz powołań ks. Marek 
Tatar podkreśla, że w Tygodniu Modlitw o 
Powołania cała uwaga Kościoła koncen-
truje się na powołaniach. – Rzeczywiście 
spotykamy się z trudną sytuacją konte-
stowania powołania, które jest zobowią-
zujące. Kiedyś mówiło się, że „rodzina jest 
pierwszym seminarium”, dziś mamy z tym 
problem. To zaplecze, jakim była rodzina, 
ulega obecnie ogromnemu rozbiciu – 
zauważył. 
 
Zdaniem ks. Tatara obecnie istotną rolę 
odgrywają duszpasterstwa w parafii i 
środowiska formacyjne takie jak grupy 
ministranckie, Ruch Światło-Życie, Droga 
Neokatechumentalna, Odnowa w Duchu 
Świętym. – One tworzą podstawowe 
środowisko, w którym młody człowiek 
dorasta do osobowego i osobistego spo-
tkania z Chrystusem – zaznaczył. 
 
Specjalnie na 51. Tydzień Modlitw o Po-
wołania Krajowa Rada Duszpasterstwa 
Powołań (KRDP) wydała materiały dusz-
pasterskie. W tym roku przygotowano je 
w formie teczki, która zawiera zeszyty dla 
katechetów, dla opiekunów ministran-
tów, propozycje homilii i nabożeństw. Ich 

autorami są praktycy – zapewnił ks. Emil 
Parafiniuk, sekretarz KRDP. 
 
Z ogólnych statystyk udostępnionych 
przez delegata KEP ds. powołań wynika, 
że obecnie w Polsce jest ponad 19 tys. 
sióstr należących do 101 zgromadzeń 
zakonnych, w 61 zakonach męskich żyje 
12 tys. 488 zakonników, z czego 9592 to 
kapłani, a 1369 to bracia zakonni. Ponad-
to ok. 1,2 tys. członków instytutów świec-
kich, 178 dziewic konsekrowanych, 220 
wdów konsekrowanych i 5 pustelników. 
 
Jeśli chodzi o liczbę księży w Polsce, bp 
Solarczyk zwraca uwagę, iż z poziomu 25 
tys. 225 kapłanów w 1990 r. i prawie 28 
tys. w 2000 r. odnotowano spadek ich 
liczebności – poniżej 25 tys. kapłanów. – 
O ile w 1990 księża w Polsce stanowili ok. 
10 proc. księży w Europie, tak w 2010 r. 
już 16 proc. W 1990 r. co dziesiąty był 
Polakiem, a w 2010 r. – już co szósty – 
wylicza delegat KEP ds. Powołań. 
 
Stwierdził też, że na przestrzeni kilkunastu 
lat co roku w Polsce ok. 500 diakonów 
przyjmuje święcenia kapłańskie. – W roku 
1992 – wyświęcono 768 nowych księży 
diecezjalnych, w 1996 – 627, w 2011 – 
481, podał za ISKK.     Za: www.deon.pl

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego 
zorganizowane przez Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów 
(Podyplomowe Studia Teologii Życia Konsekrowanego i Redak-
cję dwumiesięcznika „Życie Konsekrowane”) oraz Papieski Wy-
dział Teologiczny we Wrocławiu odbyło się w dniach 1-4 maja w 
Krzydlinie Małej. W spotkaniu wzięło udział 120 osób ze zgroma-
dzeń zakonnych, świeckich instytutów życia konsekrowanego 

oraz przedstawicieli indywidualnych form życia konsekrowane-
go. Uczestnicy reprezentowali różne regiony Polski i Zagranicy; 
obecny był także prefekt ds. apostolatu z Zarządu Generalnego 
Misjonarzy Klaretynów o. M. A. Velasco CMF z Rzymu. 
 
Sympozjum otwarła wspólna Eucharystia pod przewodnictwem 
ks. bpa prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego – który wygłosił 
także wykład wprowadzający w Sympozjum, na temat kontem-
placji oblicza Chrystusa. Zauważył on, że jedną z jej form jest 
kontemplacja oblicza Kościoła – który zaprasza do wspólnoty, 
modli się oraz działa „na zewnątrz”, głosząc Ewangelię. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3LNfZ6qYcF9YEM&tbnid=tySOncN7NxDM0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kalwaria.diecezja.krakow.pl/&ei=x3VwU6qyCcqHPYj9gaAN&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNHNpdGk7FLtU81_tVXsf-kbQ8hILw&ust=1399965500022485
http://www.deon.pl/
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Mamy być świadkami miłosiernej miłości Boga do człowieka – 
mówił ks. dr Marek Dziewiecki. Wyjaśniał, że Boża miłość jest 
nieskończona, ale zarazem nie naiwna, wzywająca do nawróce-
nia. Jezus kochał wszystkich ludzi, lecz potrafił ich w razie po-
trzeby surowo upomnieć. Bóg przebaczy nam miliony razy, jeśli 
się nawracamy, ale… ani sekundy wcześniej – tłumaczył. Z kolei 
s. dr Jolanta Hernik w swojej prelekcji mówiła o tym, jak sprawić, 
by życie konsekrowane zachowywało swoje piękno i „smak”, 
swój wdzięk i głęboki sens. Wspomniała o koniecznej elastyczno-
ści – m.in. po to, by nie pielęgnować zwyczajów, które przestały 
być życiodajne; zachęcała do dbałości o przestrzeń ciszy, unika-
nia niszczącej zazdrości i rywalizacji, pielęgnowania „sieci gestów 
zrozumienia i miłości”. O. prof. Piotr Liszka zastanawiał się nad 
kwestią zachowania tożsamości – osobistej i wspólnotowej. 
Odkrywanie jej odsyła nas do tajemnicy powołania, które jest 
„nowym stworzeniem”, oraz do tajemnicy Trójcy Świętej. Być 
chrześcijaninem to przebywać we wnętrzu Ojca. Przebywać w 
Bogu i wychodzić do ludzi, jak Duch Święty – wyjaśniał. 
 
W kolejnym dniu wykładów o. prof. Józef Augustyn mówił o 
odwadze konfrontowania się instytutów życia konsekrowanego z 
innymi środowiskami, co ułatwia unikanie życia w kłamstwie, 
zamykania się w świecie swoich zwyczajów. „Dopóki do ciebie 
nie strzelają, nie wiesz, kim jesteś” – twierdził, zachęcając do 
stawiania czoła przeciwnościom i niespodzianym sytuacjom. 
„Spotkanie” i „Obecność” to kluczowe słowa w wykładzie kolejnej 
prelegentki, s. dr Władysławy Krasiczyńskiej, która porównała 
życie Trójcy Świętej m.in. do „tańca trzech wiecznie miłujących 
się Osób Boskich”. Osiągnąć życie wieczne to znaczy przyłączyć 
się do tańca. Gdy my z Bogiem tańczymy, możemy w ten taniec 
wciągać innych – mówiła. 
 
Temat wyzwań stojących przed osobami konsekrowanymi wo-
bec laicyzacji, globalizacji i pojawiającego się duchowego zagu-
bienia i utraty poczucia misji podjął o prof. Jacek Kiciński. Wska-
zując na wyzwania stojące przed osobami konsekrowanymi 
prelegent podkreślił, że – „Jeśli chcesz ewangelizować Słowem 

Bożym, najpierw pozwól, by Słowo Boże ewangelizowało ciebie”. 
Przypomniał wszystkim o jednym ze znaków czasu: odkrywaniu 
przez osoby konsekrowane Lectio Divina. Podkreślił ponadto, że 
ważnym dziś dla świata jest prorockie świadectwo jedności osób 
konsekrowanych oraz bycie w kościelnej komunii poprzez sentire 
cum ecclesia. 
 

 
 
Smutek świata może być uleczony tylko nieskończoną miłością – 
mówił o. prof. Czesław Parzyszek w wykładzie na temat radości 
konsekracji, niosącej nadzieję ludziom wokół. O. dr hab. Kazi-
mierz Papciak zachęcał z kolei uczestników spotkania do wrażli-
wości na kwestie społeczne. Warto pamiętać, że zbawienie do-
konuje się zawsze w konkretnej rzeczywistości społecznej; społe-
czeństwo winno się opierać na czterech filarach: prawdzie, wol-
ności, sprawiedliwości i miłości – która wszystko uskrzydla. 
 
Uczestnicy sympozjum mieli do wyboru także wiele konwersato-
riów tematycznych. Nie brakło czasu na chwile modlitwy, ale i 
poznawanie się, muzykowanie. Mogli spotkać się z bogactwem 
charyzmatów i dróg ofiarowania się Bogu.                  J. Kiciński CMF 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
W poznańskim klasztorze karmelitów 
bosych p.w. św. Józefa, dnia 06 maja b.r. 
rozpoczęła się VIII Zwyczajna Kapituła 
Prowincjalna Warszawskiej Prowincji 
Karmelitów Bosych. Jej hasło to: Odnowić 
pierwotną świeżość i radość Ewangelii. W 
drodze ku budowaniu autentycznej wspól-
noty. Kapitułę poprzedził dzień skupienia 
poprowadzony przez o. Alberta Wacha, 
definitora generalnego karmelitów bo-
sych z Rzymu, który poruszył trzy główne 
tematy: Tożsamość; Reforma; Dialog. 
 
Dnia 08 maja b.r., w uroczystość św. Stani-
sława biskupa i męczennika, Kapituła 
dokonała wyboru nowego prowincjała. 
Został nim o. Łukasz od Najśw. Maryi 
Panny (Manfred Kansy).  
 
O. Łukasz urodził się 19 czerwca 1959 r. w 
Opolu. Ukończył Technikum elektronicz-
ne. Po trzyletniej pracy w Zawodowej 
Straży Pożarnej wstąpił  w 1984 r. do 
nowicjatu karmelitów bosych w Czernej. 
W 1985 złożył pierwsze śluby zakonne. 

Studia filozoficzne odbył w Poznaniu, 
natomiast teologiczne w Rzymie, w Mię-
dzynarodowym Kolegium Teologicznym 
Św. Jana od Krzyża.  
 

 
 
Profesję wieczystą złożył w 1990 roku. 
Wyświęcony na kapłana w Rzymie 25 
maja 1991 r. z rąk papieża św. Jana Pawła 
II. Uzyskał tytuł licencjata z Teologii du-
chowości na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym w „Teresianum” Rzymie. Po 
powrocie do Polski został mianowany 
socjuszem magistra kleryków w studen-
tacie w Krakowie, a następnie magistrem 
nowicjuszy w nowoutworzonej Warszaw-
skiej Prowincji Karmelitów Bosych. W 
lutym 1996 roku został przełożonym 
Eremickiego Domu Modlitwy, w którym 

przebywał nieprzerwanie aż do chwili 
obecnej. 
 
Również dnia 08 maja b.r. Kapituła wybra-
ła nowych radnych prowincjalnych. Zo-
stali nimi Ojcowie: Roman Jan Hernoga 
(dotychczasowy prowincjał), Szczepan 
Maciaszek, Serafin Tyszko, Jakub Kamiń-
ski. 
 
Kapituła to szczególny czas działania 
Ducha Świętego, dlatego prosimy o mo-
dlitwę w intencji braci uczestniczących w 
obradach, aby wypełniała się wola Boża. 
o. Grzegorz A. Malec, sekretarz Kapituły 
Prowincjalnej 
 

W dniach 4-9 maja 2014 r. w Konwencie 
Bonifratrów pw. św. Ryszarda Pampuriego 
w Warszawie odbywała się XXXI Kapituła 
Prowincjalna Polskiej Prowincji Zakonu 
Szpitalnego św. Jana Bożego (bonifra-
tów), podczas obrad czwartego dnia  
dokononano wyboru nowego prowincja-
ła. Tego dnia obrady rozpoczęły się mo-

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/05/CMF.jpg
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dlitwą o 8.15 w Sali św. Ryszarda Pampu-
riego. Bracia Kapitulni po modlitwach i 
czasie na rozeznanie przeprowadzili 
wstępne głosowanie, aby po celebracji 
uroczystej Eucharystii przystąpić do wy-
boru przełożonego Prowincji. 
 
Słowem wstępu do mających nastąpić 
wydarzeń Brat Generał przedstawił cele i 
wartości, jakimi powinni Bracia się kiero-
wać przed dokonaniem wyboru. Zachęcał 
do modlitwy i adoracji Najświętszego 
Sakramentu, aby otwierając się na działa-
nie Ducha Świętego, dokonać wyboru, 
który – jak stwierdził Brat Generał – już się 
dokonał przez Ducha Świętego.Czas 
przemyśleń i rozeznania trwał do godz. 
11.45.  

 
 
Następnie wszyscy Bracia Kapitulni udali 
się na Uroczystą Eucharystię ku czci św. 
Stanisława – patrona Polski, a po zakoń-
czeniu wrócili do sali obrad, aby rozpo-
cząć wybór przełożonego. Przed wybo-

rem odśpiewany został hymn do Ducha 
Świętego i został zdany urząd Prowincjała 
przez Brata Eugeniusza Kreta.  
 
Ten akt rozwiązał wszystkie istniejące 
urzędy w naszej Prowincji. Następnie 
Bracia zagłosowali i po podliczeniu gło-
sów ogłosili, że na Przełożonego Prowin-
cjalnego Polskiej Prowincji został wybra-
ny po raz kolejny Brat Eugeniusz Kret. 
 
Ciesząc się z tego wyboru składamy Pro-
wincjałowi najserdeczniejsze życzenia 
wielu łask Bożych i otwartego serca wsłu-
chanego w głos Pana na najbliższe lata. 

Za: www.bonifratrzy

 

 
Jubileusz antoniański na „Jasnej Górze Wschodu” , w Radecznicy 
przyciągnął tłumy wiernych 8 maja w czwartek. Ulewny deszcz 
tego dnia nie pozwolił na odprawienie głównej mszy świętej przy 
ołtarzu polowym. O godz. 12. Eucharystii w świątyni przewodni-
czył i homilię wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce abp Celesti-
no Migliore. W koncelebrze uczestniczyli biskupi: abp Wacław 
Depo, bp Jan Śrutwa, bp Marian Rojek, prowincjał Bernardynów z 
Krakowa , o. Jarosław Kania OFM, liczni księża zakonni i diecezjal-
ni. 
 

 
 
W homilii abp. Celestino Migliore podkreślił, że objawienie św. 
Antoniego Szymonowi Tkaczowi, tak jak i inne niezwykłe, cu-
downe wydarzenia w historii Kościoła mówią nam, że wiara po-
trzebuje pośredników, gdyż nikt z nas nie jest dobry ze swojej 
natury. Dobroć jest zbudowana na wartościach , które nie są z 
tego świata, powiedział abp Migliore, dodając, że chrześcijań-

stwo ma w swoim przesłaniu miłość pomiędzy tymi, którzy są 
zdolni do miłości. Chrześcijanin nie powinien ulęgać egoizmowi, 
który rządzi często naszym życiem osobistym i instytucjonalnym, 
lecz powinien nieść w świat dobro, pokój i przebaczenie, iść 
szlachetnie do przodu i stwarzać takie warunki, które pozwalają 
innym żyć godnie. Takie cudowne wydarzenia mówią nam wła-
śnie, że mamy odejść od naszych egoistycznych przyzwyczajeń 
oraz że jest inny sposób życia, i to jest właśnie przesłanie obja-
wień św. Antoniego Szymonowi, powiedział nuncjusz papieski. 
 
Na Eucharystii obecni byli przedstawiciele władz i urzędów pań-
stwowych i lokalnych. Piękną oprawę muzyczną zapewnił Chór 
św. Kingi . 
 
Właśnie 8 maja minęło 350 lat, od pierwszego objawienia św. 
Antoniego ubogiemu wieśniakowi z Radecznicy , Szymonowi 
Tkaczowi, na Łysej Górze.  W kilku objawieniach święty , rozma-
wiając z Szymonem , wyrażał życzenie, aby w tym miejscu po-
wstała świątynia. Obiecywał przy tym ,że ludzie, modlący się tutaj 
z wiarą, otrzymają liczne łaski. Objawienia powtórzyły się u stóp 
góry , przy źródłach. Początkowo wzniesiono drewnianą kaplicę i 
mały klasztor, w którym zamieszkali bernardyni z prowincji ru-
skiej w czerwcu 1667.. Bernardyni postanowili rozbudować sank-
tuarium, znaleźli fundatorów i wznieśli murowany kościół i klasz-
tor. W 1695 r. barokowa świątynia została konsekrowana. W 
czasie zaborów bernardyni brali udział w ruchach wolnościo-
wych i manifestacjach patriotycznych, , organizowanych w latach 
1861-1864, za co byli aresztowani .a niektórzy z nich skazani i 
wygnani w głąb Rosji. 
 
Objawienia św. Antoniego w Radecznicy są jedynymi na całym 
świecie objawieniami tego świętego udokumentowanymi i 
uznanymi przez Kościół.                                                     

 
W dniach od 1 do 3 maja br. odbyła się IV 
Kapituła Prowincjalna Prowincji Polskiej. 
Dzień wcześniej 30 kwietnia w Domu 
Głównym Prowincji wszyscy ojcowie i 
bracia uczestniczyli w dniu skupienia, aby 
modlitwą otoczyć tak ważne dla Zgroma-
dzenia Braci Pocieszycieli dni obrad Kapi-

tuły Prowincjalnej. Bracia modlili się, aby 
Duch Święty rozlał w sercach i umysłach 
przełożonych i wszystkich uczestników 
kapituły swoje Boże Tchnienie oraz 
oświecał i umacniał całe Zgromadzenie w 
służbie naszemu Panu i bliźnim w Koście-
le Powszechnym. Dzień skupienia po-
prowadził o. Bogdan Waliczek z zakonu 
oo. Paulinów. W Kapitule wzięło udział 12 
zakonników, której przewodniczył Pro-
wincjał o. Świerad M. Pettke. 1 maja w 

dzień rozpoczęcia Kapituły, uroczystej 
Eucharystii w Sanktuarium Męczeństwa 
Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki przy wło-
cławskiej Tamie, celebrował J. Eksc. Ks. 
Biskup Wiesław Alojzy Mering – Ordyna-
riusz diecezji włocławskiej. 
 
W pierwsze dwa dni obrad wszyscy prze-
łożeni zdali relację sprawozdawczą z 
poszczególnych placówek i urzędów. Po 
każdym sprawozdaniu dokonano oceny 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jcvey1B26UjrPM&tbnid=kg2zwy6e74bh1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bonifratrzy.pl/index.php?option%3D18%26action%3Dnews_show%26art_id%3D1778%26cat_id%3D159%26menu_id%3D442&ei=s31wU_jxMsaSOK2bgbgG&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNGUor0kkCWeZMzepYpRcixR_fw8ag&ust=1399967524653938
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przeszłości oraz wysunięto plany na przy-
szłość tak w funkcjonowaniu Zgromadze-
nia, jak i w życiu duchowym i wspólnoto-
wym. Trzeci dzień obrad był Kapitułą 
spraw, wniosków i uchwał, przygotowu-
jący do Kapituły generalnej. 
 

 
 
W ostatnim dniu honorowym uczestni-
kiem obrad był ojciec Ludwik M. Pociask 
Generał Zgromadzenia Braci Pocieszycieli, 
przybyły ze Słowacji. Kapituła Prowincjal-
na zakończyła się Eucharystią pod prze-
wodnictwem ojca Generała a następnie 
po godzinnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu odśpiewano uroczyste Te 
Deum za owocny czas IV Kapituły Prowin-
cji Polskiej.                    o. Szymon Piotr CCG 

Biblia  z  Radomska  
DLA WIĘŹNIÓW W PERU 
 
W kościele franciszkanów w Radomsku 
przeprowadzono zbiórkę Biblii dla pol-
skich więźniów w Limie. Ta niecodzienna 
inicjatywa dzielenia się Słowem Bożym 
wpisuje się także w obchodzony w Polsce 
Tydzień Biblijny. 
 
Akcja była odpowiedzią na apel o. Dariu-
sza Mazurka, misjonarza pracującego w 
Limie, który odwiedzając miejskie więzie-
nie zauważył, że przebywający tam Polacy 
potrzebują czegoś do czytania. Pobyt w 
tym miejscu daje wiele czasu na refleksje, 
dlatego dobrym pomysłem jest dostar-

czanie osadzonym tam Polakom Biblii i 
literatury religijnej. 
 
Gwardian radomszczańskiego klasztoru o. 
Janusz Łazarczyk w ogłoszeniach duszpa-
sterskich w I i II Niedzielę Wielkiego Postu 
zaapelował o przynoszenie Biblii dla Pola-
ków przebywających w wiezieniu w Peru. 
Można powiedzieć, że była to swoista 
„jałmużna wielkopostna”, gdyż całą zbiór-
kę zakończyliśmy w Wielkanoc. W sumie 
zebraliśmy 15 egzemplarzy Pisma Świę-
tego. 
 
Biblie przekazały wspólnoty działające 
przy naszym klasztorze: Franciszkański 
Zakon Świeckich, Rycerstwo Niepokala-
nej, Odnowa w Duchu Świętym, Domowy 
Kościół, Wspólnota Krwi Chrystusa, grupa 
modlitewna Alma Mater, Grupa Animacji 
Misyjnej, a także indywidualni członkowie 
wspólnot i wierni uczęszczający do fran-
ciszkańskiego kościoła. Ponadto zebrali-
śmy kilkanaście modlitewników i książek 
religijnych. Biblie i książki zostaną wysła-
ne i przekazane o. Dariuszowi, który ko-
ordynuje projekt. 
 
„Byłem w więzieniu, a przyszliście do 
mnie” (Mt 25,36). Choć nie możemy od-
wiedzić naszych rodaków znajdujących 
się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, 
pragniemy spełnić nakaz Pana przez 
przekazanie im Słowa Bożego i dar naszej 
modlitwy. 

Za: www.misjefranciszkanskie.pl 
 

 

 
3 maja br. w Uroczystość Najśw. Maryi 
Panny Królowej Polski i Polonii Zagra-
nicznej – na Jasnej Górze odbyło się na-
rodowe dziękczynienie za kanonizację 
Jana Pawła II. Uroczystościom towarzyszy-
ło hasło: „Wdzięczność i zawierzenie.” 

Ksiądz Wiesław Wójcik TChr, dyrektor 
Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego 
składał uroczyste podziękowanie Matce i 
Królowej za 30 lat działalności Instytutu, 
zatroskanego o emigrację polską. Prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Ksiądz Abp Stanisław Gądecki, który 
przewodniczył Mszy Świętej wyraził 
wdzięczność Instytutowi za towarzysze-
nie młodym Rodakom w ich wędrówkach 
po Europie. Strona internetowa Instytutu 
odwiedzana jest codziennie przez setki 
osób, wędrujących za pracą czy tury-
stycznie po różnych krajach, aby znaleźć 
polskojęzyczny kościół. W najbliższych 
dniach licznik strony IDE odnotuje półtora 
milionową odsłonę. 

 
Priorytetowym zadaniem IDE jest zbiera-
nie i aktualizowanie bazy danych o dusz-
pasterstwie polonijnym, współpraca z 
instytucjami kościelnymi, pozarządowymi 
i polonijnymi w tym celu – „aby żaden 
Polak nie zagubił się na obczyźnie.” Co-
dzienna modlitwa w Domu Głównym 
Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, 
organizowanie konferencji o tematyce 
migracyjnej i Jasnogórskich Nocy Czuwa-
nia w intencji polskiej emigracji i jej dusz-
pasterzy – to najważniejsza troska o po-
nad 18 milionową rzeszę Polaków poza 
krajem. Niech wskazania św. Jana Pawła II 
dla Rodaków na świecie umacniają wiarę i 
tożsamość narodową. 

Ks. W. Wójcik TChr, dyrektor  
Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
9. Czuwanie Misyjnej Rodziny Arnoldowej trwało w dniach 10-11 
maja na Jasnej Górze. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod 
hasłem: „Święty Janie Pawle II, błogosław nam”. Przewodniczył 
mu bp Krzysztof Białasik, ordynariusz diecezji Oruro w Boliwii.  
 
Gościem spotkania była Florybeth Mora Diaz z Kostaryki, cudow-
nie uzdrowiona za wstawiennictwem papieża Jana Pawła II. 
„Przede wszystkim dziękuję Bogu za możliwość dotarcia tutaj 
przed tron Matki Bożej. Przywożę do Matki Bożej te wszystkie 
modlitwy i prośby, które tylu ludzi mi przedstawiało i prosiło, 
abym ja modliła się za nich, i z wielką radością, z wielkim zawie-
rzeniem to wszystko przynoszę i zostawiam u stóp Matki Bożej” – 
mówi Florybeth Mora Diaz. 
 
„Dla mnie, dla wielu z nas, proces kanonizacyjny, który odbywał 
się w Kościele, w Rzymie, i zwłaszcza moment kanonizacji, to była 

tylko taka formalność, bo dla wielu z nas świętość Jana Pawła II 
była bezdyskusyjna i oczywista od zawsze. Dlatego cieszę się, że 
przez ten proces, przez ten moment przeszliśmy, i możemy tak 
normalnie wszyscy nazywać i mieć świętego Jana Pawła II” – 
podkreśla uzdrowiona kobieta. 
 
Uczestnicy Czuwania Rodziny Arnoldowej dziękowali za kanoni-
zację Jana Pawła II, naszego rodaka i niestrudzonego misjonarza 
świata oraz za 10. rocznicę ogłoszenia świętymi Kościoła: o. Ar-
nolda Janssena – założyciela trzech Zgromadzeń misyjnych i o. 
Józefa Freinademetza – pierwszego werbistowskiego misjonarza 
Chin. 
 
„Nasz założyciel o. Arnold Janssen założył trzy zgromadzenia 
zakonne: werbistów, siostry Służebnice Ducha Świętego (misyj-
ne) i siostry Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, 
które modlą się i za werbistów, i za siostry służebnice, ale też za 
tych ludzi, wśród których werbiści i siostry misyjne pracują, w tej 
chwili modlą się za nas. Pan Bóg tak sprawił, że ten zakon się 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/05/logo-IDE.png
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prężnie rozwija i jesteśmy obecnie w prawie 72 krajach świata, 
my werbiści, siostry misyjne w przeszło 40 krajach świata, a sio-
stry klauzurowe w 10” – mówi o. Wiesław Dudar werbista z Pie-
niężna, dyrektor Referatu Misyjnego. 
 

 
 

„Wraz z siostrami Służebnicami Ducha Świętego pragniemy 
wyrażać wdzięczność Bogu za 125 lat istnienia ich Zgromadzenia. 
Natomiast z siostrami Służebnicami Ducha Świętego od Wieczy-
stej Adoracji za sto lat istnienia ich Domu Macierzystego, klaszto-
ru Ducha Świętego w Steyl w Holandii i za 20 lat klasztoru Słowa 
Bożego w Nysie – informuje o. Wiesław Dudar – Wspólnie wypra-
szać będziemy także dar nowych powołań misyjnych”. 
 
Jasnogórskie spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza 
rozpoczęła się o godz. 15.00 w Kaplicy św. Józefa. W programie 
tej części znalazły się m.in.: film misyjny pt. „Na początku popełni-
łem wiele błędów” – o pracy misyjnej bpa Krzysztofa Białasika w 
Boliwii; przemówienia zaproszonych gości; koncert Orkiestry 
Dętej „Chludowo”; konferencja bpa Krzysztofa Białasika: „Kościół 
w Boliwii – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, świadectwo 
Florybeth Mora Diaz z Kostaryki oraz Droga Krzyżowa. 
 
Apel Jasnogórski przed Cudownym Obrazem rozpoczął część 
drugą spotkania. Na czas nocnego czuwania zaplanowano Nie-
szpory, Różaniec, świadectwa misjonarzy, konferencje. O północy 
została odprawiona Msza św. dziękczynna, a po niej rozpoczęło 
się uroczyste „TE DEUM LAUDAMUS” za kanonizację Ojca Świę-
tego Jana Pawła II oraz za 10 rocznicę kanonizacji św. Arnolda i 
św. Józefa. O. Stanisław Tomoń  Więcej na: www.jasnagora.com

______________________________________________________________________________________________ 
 

 
W tym roku, 1 maja przypadł złoty jubile-
usz erygowania polskiej Prowincji instytu-
tu Sióstr Maryi. Jest to okazja, aby podzie-
lić się krótką informacją o wspólnocie, 
duchowej drodze w Polsce i przeżywaniu 
tego jubileuszowego czasu łaski. 
 
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi jest mię-
dzynarodowym instytutem, który powstał 
1 października 1926 roku, w Schönstatt k. 
Koblencji w Niemczech. Schönstatt mo-
żemy przetłumaczyć jako „piękne miej-
sce”. W Polsce używamy fonetycznej 
formy: „Szensztat” – stąd nasza popularna 
nazwa: Siostry Szensztackie lub Szensztac-
kie Siostry Maryi. 
 
Instytut sióstr wchodzi w skład międzyna-
rodowego Dzieła Szensztackiego, którego 
założycielem jest o. Józef Kentenich 
(1885-1968). O. Józef z grupą wychowan-
ków dnia 18.10.1914 r. zawarł przymierze 
miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziw-
ną. To był początek Dzieła i całego Ruchu 
apostolskiego z Szensztat, który rozprze-
strzenił się na wszystkie kontynenty, 
niosąc orędzie o przymierzu miłości z 
Maryją, jako drodze wychowania nowego, 
ewangelicznego człowieka i skutecznego 
apostolatu. W tym roku obchodzimy Rok 
Jubileuszowy 100. lat od tego wydarze-
nia. 
 
Jako instytut świecki jesteśmy wspólnotą 
życia konsekrowanego. Dążymy do do-
skonałej miłości przez profesję rad ewan-
gelicznych i wysiłek osobistej formacji. 
Podejmując nauczanie Kościoła, staramy 
się w duchu charyzmatu wychowywać 

świeckich apostołów, uświęcać świat 
niejako od wewnątrz, być jak zaczyn 
dobra… (por. Lumen gentium, 31). 
 

 
Druga część naszej nazwy - Siostry Maryi, 
określa najgłębszy rys naszej duchowej 
drogi. Zgodnie z pragnieniem Założyciela, 
staramy się tak żyć, by naśladować du-
chowe piękno Maryi i poprzez to upo-
dobnić się do Niej. Maryja, Matka Jezusa 
Chrystusa, Niepokalana, Służebnica Pań-
ska, która na wzór Chrystusa mówi: fiat 
voluntas tua i towarzyszy swemu Synowi 
aż pod krzyż, jest naszą Matką, Wycho-
wawczynią i Królową. Jedna z pierwszych 
sióstr naszego instytutu sł. Boża Siostra M. 
Emilia Engel (1893-1955) wskazała swoim 
życiem, że droga przymierza miłości pro-
wadzi do autentycznej świętości, poprzez 
całkowite zaufanie Bogu. 
 
Do Polski pierwsze nasze współsiostry: s. 
Marianna Czerwińska i s. M. Józefa Urban 
przybyły w 1946 r. Od samego początku 
spotkały się z ogromną pomocą i życzli-
wością ze strony ks. Pallotynów najpierw 
w Ząbkowicach Śląskich, a następnie na 

nowo powstających placówkach w Po-
znaniu, w Otwocku i w Świdrze. Rozwój 
wspólnoty następował mimo trudności 
okresu komunistycznego w naszej oj-
czyźnie. Dom prowincjalny i formacyjny 
instytutu znajduje się w Otwocku-
Świdrze. 1 maja 1964 roku zostały speł-
nione wszystkie warunki prawne zawarte 
w Ustawach, i zgodne z prawem kano-
nicznym została erygowana polska pro-
wincja. 
 
Obecnie nasza wspólnota w Polsce liczy 
127 sióstr, z czego 10 pracuje w Rosji i na 
Białorusi, gdzie są placówki personalne. 
Od 1983 r. istnieje także kontemplacyjna 
gałąź wspólnoty w Polsce – Siostry Wie-
czystej Adoracji Najśw. Sakramentu. Sio-
stry adorują całodziennie Najświętszy 
Sakrament w Sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej w Otwocku-Świdrze 
(Sanktuarium Wierności), powierzając 
Bogu intencje Kościoła, naszej Ojczyzny i 
wszelkie działania apostolskie Ruchu 
Szensztackiego. Do głównych zadań 
które podejmujemy w duchu charyzmatu 
Założyciela należą: 
zadania duszpasterskie przy centrach 
szensztackich, służba w formacji wśród 
rodzin, kobiet, dziewcząt i matek, współ-
tworzenie różnych projektów apostol-
skich, animacja apostolstwa modlitwy 
przez Krąg Adoracji  Najśw. Sakramentu, 
apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej. 
Siostry pracują także w instytucjach ko-
ścielnych oraz w zawodach kobiecych, 
dostępnych dla kobiet i zgodnych z ich 
umiejętnościami zawodowymi – w kate-

http://www.jasnagora.com/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/05/Siostry-Szensztackie.jpg
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chezie, w szpitalu, w zakrystiach, jako 
organistki, itd. 
 
Do jubileuszu 50-lecia polskiej prowincji 
przygotowywałyśmy się poprzez dziewię-
cioletnią nowennę odnowy życia, wypra-
cowanie ważnych dla nas symboli i du-
chowych znaków jedności wspólnoty z 
Założycielem i ze sobą nawzajem. Ze-

wnętrznym wyrazem tej jubileuszowej 
drogi będzie ofiarowanie Matce Bożej 
Królowej Wierności berła w kształcie 
stokrotki jako znaku dziękczynienia i 
naszej wierności podczas Uroczystości 
Jubileuszowej 11 maja br. 
Złoty jubileusz polskiej Prowincji, który 
wpisuje się w 100-lecie powstania całego 
Dzieła Szensztackiego przeżywamy z tym 

większą wdzięcznością Trójjedynemu 
Bogu i Maryi, Pani Szensztatu. Odczytu-
jemy w tym wezwanie, aby nadal wiernie 
żyć duchem charyzmatu Założyciela i być 
darem dla Kościoła, czynnie uczestnicząc 
w nurcie nowej ewangelizacji. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
6 maja 2014 roku, podczas VIII Kapituły Generalnej Zgromadze-
nia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej na 
nową Przełożoną Generalną została wybrana s. Ewa Kaczmarek 
MChR (na dole pierwsza z lewej). 
 
Matka Ewa urodziła się 16 września 1966 r. w Koninie. Do Zgro-
madzenia wstąpiła 1986 r. Pierwszą profesję zakonną złożyła w 
1989 r., a wieczystą w roku 1994. W latach 1990-1995 odbyła 
studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które 
ukończyła pracą magisterską na seminarium z Historii Kościoła na 
temat: „Siostry Misjonarki Chrystusa Króla w latach 1959-1990.” 
Kolejne cztery lata studiowała na studiach doktoranckich z zakre-
su Historii Kościoła. Pracę doktorską: „Polityka władz partyjnych i 
rządowych wobec zgromadzeń żeńskich w Polsce w latach 1945-
56” pisała u ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. Obroniła ją 9 maja 
2006 r. Pracowała jako katechetka w Pyrzycach i w Warszawie. 
Przez osiem lat posługiwała w Zgromadzeniu jako mistrzyni 
junioratu, natomiast przez ostatnie lata, od 2008 do 2014 pełniła 
urząd Wikarii Generalnej Zgromadzenia. 

 
 
Na Kapitule pozostałymi członkiniami rady generalnej zostały 
wybrane: s. Janina Koszyk – wikaria generalna, s. Urszula Fabisiak 
– sekretarka generalna, s. Dorota Galewska – ekonomka general-
na i s. Edyta Rychel – radna generalna.    s. Urszula Fabisiak MChR 

  

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Choć noszą różne habity i różnie się na-
zywają, to łączy ich jeden duch – francisz-
kański. Synowie Biedaczyny z Asyżu od 
wielu lat podejmują wspólne inicjatywy 
na różnych polach. Jedną z nich jest „ma-
jówka” wyższych seminariów duchow-
nych z Małopolski i Śląska. Tym razem – 1 
maja – odbyła się przy Franciszkańskiej i 
Loretańskiej w Krakowie. 
 

 
 
Wspólne spotkanie klerycy i junioryści 
zaczęli od uroczystej mszy św. ku czci św. 
Józefa – opiekuna ich zakonów. Przy 
ołtarzu stanęli ich prowincjałowie, rekto-
rzy, wychowawcy i profesorowie. 
 
W okolicznościowym kazaniu – gospo-
darz, przełożony krakowskiej prowincji 
Zakonu Braci Mniejszych Konwentual-

nych o. Jarosław Zachariasz próbował 
odmitologizować Oblubieńca Matki Bo-
żej, wskazując młodszym współbraciom 
św. Józefa jako wspaniały wzór i przykład 
do naśladowania. 
 
„Józefowi tradycja chrześcijańska odebra-
ła męskość, a przecież jak mało kto uosa-
bia on prawdziwie męskie cnoty: troskę, 
ofiarność, poczucie odpowiedzialności i 
miłość” – przekonywał prowincjał. 
 
„W moim osobistym rankingu świętych, 
gdybym miał taki tworzyć, umiejscowił-
bym go przed apostołami. Mężczyzna z 
krwi i kości, podejmujący się zadania, 
które wyznaczył mu Bóg, rezygnujący 
przy tym z własnych marzeń, planów, 
chęci” – dodał o. Zachariasz. 
  
Po mszy bracia przystąpili do konkursu 
piosenki, a po południu rozegrali mecze 
piłki nożnej, siatkowej, badmintona, teni-
sa stołowego i turniej szachowy. Majówkę 
zakończyli „majówką” w ogrodzie – nabo-
żeństwem ku czci Matki Bożej. 
 
„Kapucyni, Reformaci, Bernardyni, Kon-
wentualni – każdy z nich i wszyscy razem 
pragną naśladować świętego Franciszka 
próbując uczyć się obdarowywania in-
nych tym, czego mają pod dostatkiem, 
czyli własną obecnością. To jest właśnie 

cel tego franciszkańskiego spotkania” – 
tłumaczy nam jeden z kleryków, br. Rafał 
Indyk OFMConv. 
 

 
  
Pierwsza „majówka” pięciu seminariów 
franciszkańskich z Małopolski i Śląska 
odbyła się w roku 2007. Inne wspólnie 
podejmowane franciszkanów z trzech 
Zakonów inicjatywy to: Instytut Studiów 
Franciszkańskich, Konferencja Prowincja-
łów Franciszkańskich, Konferencja Rekto-
rów Seminariów Franciszkańskich, wykła-
dy monograficzne dla braci kleryków oraz 
braterskie spotkania przełożonych pro-
wincji i klasztorów przy okazji świąt Boże-
go Narodzenia i Wielkanocy. W zeszłym 
roku zakonnicy zaczęli też razem wyda-
wać brewiarz franciszkański. Jms             

Za: www.franciszkanie.pl 

http://www.franciszkanie.pl/
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W bazylice franciszkanów w Krakowie, gdzie znajduje się kopia Całunu Turyńskiego, prof. Aldo Guareschi z Uniwersytetu  
Turyńskiego spotkał się z dziennikarzami, by opowiedzieć o tajemnicach płótna 

 
 
 
 

Wszystkie badania mają pomóc zrozumieć nam, kim był Człowiek 
z Całunu, lecz tak naprawdę nigdy nie poznamy ostatecznej 
odpowiedzi na to pytanie - mówi prof. Aldo Guareschi 
 
Jego niezwykła przygoda z Całunem zaczęła się, gdy miał 15 lat i 
został asystentem pierwszego badacza płótna – Secondo Pia. 
Pracował z nim przez 5 lat. Wiele lat później A. Guareschi przeżył 
szok – odkrył, że na płótnie nie widzi nic, podobnie, jak i na zro-
bionych z niewielkiej odległości zdjęciach. – Jedną z cech Całunu 
jest bowiem to, że lepiej go widać z daleka niż z bliska. Optymal-
ny dystans to od 2 do 4 metrów. Z kolei na zdjęciach zaczynam 
widzieć oczy, nos, usta dopiero wtedy, gdy wzmacniam kontrast, 
a zdjęcie zrobione w technice 3D wydaje się być dowodem toż-
samości człowieka z Całunu – mówi i dodaje, że dopóki nie było 
fotografii, na płótno można było patrzeć tylko oczami wiary. – 
Teraz mamy bardzo poważne argumenty natury techniczno-
naukowej pokazujące, kim był Człowiek z Całunu. Jednak nawet 
jeśli człowiek otworzy 10, 100, 1000 drzwi rozwiązujących zagad-
kę tej najważniejszej relikwii chrześcijaństwa, to i tak jedne pozo-
staną zamknięte, a otworzyć może je tylko Bóg – przekonuje. 
 
Zdaniem profesora, wszystkie badania, które były prowadzone 
nad Całunem, są ważne i ciekawe, a wszystkie drogi prowadzą do 
hipotezy, że w płótno zawinięty był Jezus. – Zawsze jednak pozo-
stanie procent niepewności, że mogło chodzić o innego człowie-
ka, który cierpiał w dokładnie taki sam sposób. O skali tej męki 
świadczy m.in. stężenie bilirubiny we krwi. W tym wszystkim jest 
jedna rzecz, wobec której nauka jest bezradna i nie potrafi jej 
wytłumaczyć. To zmartwychwstanie. Ciało, które owinięte było 
Całunem, miało „wyrzut” energii, której po ludzku nie da się 
zidentyfikować. Ciekawostką jest też fakt, że na płótnie najpierw 
znajduje się ślad krwi, a dopiero później ciała. W „normalnym” 
przypadku powinno być odwrotnie – przekonuje prof. Guareschi, 
który zaprezentował także wyniki swoich badań nad płótnem. 
Opowiedział m.in. o czterech rodzajach śladów, które znajdują 

się na Całunie (ognia, wody, krwi i ciała) i zwrócił uwagę na dwie 
z wielu tajemnic płótna. Pierwsza to ta, że na Całunie pojawiają 
się różne odcienie, w zależności od odległości ciała. Druga pole-
ga na tym, że odcisk ciała jest odwrotnie proporcjonalny do 
odległości ciała. 
 

 
 
Badania, które prowadzę, mają pomóc zrozumieć ludziom, czym 
jest Całun. Jezus zapytał swoich apostołów, za kogo Go uważają. 
Człowiek z Całunu zdaje się powtarzać to pytanie, zadając go 
współczesnemu człowiekowi. On jakby chce ponownie pokazać 
siebie, kim jest. Być może to pytanie jest konieczne dla ludzi XXI 
wieku, a Całun jest ostatnim wymiarem miłości Boga do człowie-
ka – podkreśla prof. Guareschi. 
 
Jak mówi, on sam, po 50 latach badań nad Całunem, na płótno 
patrzy zarówno oczami wiary, jak i poprzez osiągnięcia techniki. 
Przez te wszystkie lata odkrył, że obraz jest tak tajemniczy, że nie 
da się go jednoznacznie zdefiniować. I że jest to wyzwanie dla 
inteligencji ludzkiej.                 

         
 

 
 

 

 
Czymś rewolucyjnym w Kościele było 
ustanowienie przez Piusa XII konstytucją 
apostolską Provida Mater Ecclesia nowej 
formy życia konsekrowanego, jaką są 
instytuty świeckie. Powiedział to Papież 
Franciszek, przyjmując uczestników spo-
tkania włoskich członków takich instytu-
tów. W improwizowanym przemówieniu 
pokreślił znaczenie tej historycznej decyzji 
swego poprzednika na Stolicy Piotrowej, 
podjętej w 1947 r. 
 
„Od tego czasu czynicie wiele dobra w 
Kościele z odwagą, bo trzeba odwagi, by 

żyć w świecie – mówił Ojciec Święty. – 
Liczni z was mieszkają samotnie, a przez 
wasze mieszkania przechodzi wielu ludzi; 
niektórzy zaś żyją w małych wspólnotach. 
Prowadzić na co dzień życie w świecie, a 
jednocześnie strzec tego wymiaru kon-
templacyjnego, skierowanego ku Bogu i 
zarazem w konfrontacji ze światem, kon-
templować rzeczywistość – tak piękno 
świata, jak i wielkie grzechy społeczeń-
stwa, odstępstwa – zawsze wiąże się z 
napięciem. Dlatego wasze powołanie jest 
fascynujące, bo prowadzi tam, gdzie 
chodzi o zbawienie nie tylko osób, ale 

instytucji, tylu świeckich instytucji ko-
niecznych na świecie.  
 
Myślę zatem, że Kościół konstytucją apo-
stolską Provida Mater Ecclesia dokonał 
czegoś naprawdę rewolucyjnego. Życzę, 
byście zachowali zawsze tę postawę pój-
ścia dalej i co więcej, wchodzenia tam, 
gdzie rozgrywa się los wszystkiego: poli-
tyki, gospodarki, edukacji, rodziny – wła-
śnie tam!”. Papież zachęcił członków in-
stytutów świeckich, by nie tracili nadziei 
co do skuteczności swego działania, choć 
są tylko niewielkim ziarnem. Mają być w 

http://www.gosc.pl/
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świecie ewangelicznym zaczynem, a 
owoce zobaczy się dopiero z czasem. Na 
zakończenie audiencji wywiązał się dialog 
z jej uczestnikami. Pytany, kiedy będą 
beatyfikowani tacy członkowie instytutów 

świeckich, jak np. znany burmistrz Floren-
cji Giorgio La Pira, Ojciec Święty zachęcił 
do modlitwy o cuda za ich wstawiennic-
twem i zwrócił uwagę na znaczenie, jakie 
ma tu „głos ludu”. Nawiązał przy tym do 

pogrzebu Jana Pawła II, przypominając: 
„Lud wołał tutaj w 2005 r. Santo subito! – 
«Święty od razu!». I po niewielu latach 
został on świętym”. Za: Radio watykańskie

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Zaostrza się linia postępowania Stolicy Apostolskiej względem 
liberalnego i większościowego nurtu amerykańskich zakonnic, 
których przełożone są zrzeszone w Leadership Conference of 
Women Religious (LCWR). Kard. Gerhard Müller zarzuca im pro-
wokacyjne zachowanie względem Stolicy Apostolskiej, a także 
uleganie nurtom gnostycznym, które są sprzeczne z Objawie-
niem i stawiają zakonnice poza Kościołem i chrześcijańską wiarą. 
Przed dwoma laty Stolica Apostolska zarządziła doktrynalne 
reformy wśród amerykańskich zakonnic. Przed rokiem podtrzy-
mał je w mocy Papież Franciszek. W ubiegłym tygodniu w Waty-
kanie gościły przedstawicielki zakonnic. Prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary podziękował za pierwsze kroki reformy, a konkretnie 
za rewizję statutów, w których zakonnice bardziej otwarcie kon-
centrują się na Jezusie Chrystusie i opierają się na nauczaniu 
Kościoła o życiu konsekrowanym. Kard. Müller w ostrych słowach 
wyraził też zaniepokojenie rozwojem sytuacji w amerykańskich 
zgromadzeniach. 
 
Po pierwsze, odniósł się do przyznania przez ich konferencję 
dorocznej nagrody amerykańskiej teolożce Elizabeth Johnson, 
której poglądy zostały skrytykowane przez Episkopat USA, po-
nieważ zawierają poważne błędy doktrynalne. Kard. Müller pod-
kreślił, że tej decyzji nie można odczytać inaczej jak prowokacji 
względem Stolicy Apostolskiej i samego episkopatu. Przypomniał 
ponadto, że w świetle zarządzonej przez Watykan reformy tego 
typu decyzje powinny być konsultowane z papieskim delegatem. 
Po drugie, prefekt Kongregacji Nauki Wiary wyraził poważne 
zaniepokojenie rosnącym zainteresowaniem zakonnic teorią 
świadomej ewolucji. Jej propagatorkę, newageowską myślicielkę 
Barbarę Marx Hubbard, siostry gościły przed dwoma laty na swej 
konwencji. Od tej pory nie przestają rozważać jej teorii, a niektóre 
zgromadzenia otwarcie poddały się jej wpływowi. Kard. Müller 
podkreślił, że podstawowe tezy świadomej ewolucji są sprzeczne 
z Objawieniem i prowadzą w sposób niemal nieunikniony do 
poważnych błędów dotyczących tak podstawowych kwestii jak 
wszechmoc Boga, wcielenie Chrystusa, rzeczywistość grzechu 
pierworodnego, potrzeby zbawienia i definitywnego charakteru 
zbawczego czynu Chrystusa w Tajemnicy Paschalnej. Prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary zauważył, że teoria świadomej ewolucji 
nie jest w rzeczywistości niczym nowym. Opiera się bowiem na 
podobnych założeniach, co tradycja gnostyczna. 

Kard. Müller podkreślił, że w takiej sytuacji niepokój Stolicy Apo-
stolskiej jest jeszcze większy niż przed dwoma laty, kiedy zarzą-
dzono reformę. Bezkrytyczne przyjmowanie wizji Boga, kosmosu 
i człowieka, które są sprzeczne z Objawieniem, stawia bowiem 
zakonnice poza Kościołem i zdrową chrześcijańską wiarą.  

Za: Radio watykańskie 
 

 
Kard. Walter Kasper banalizuje krytyczną opinię Kongregacji 
Nauki Wiary na temat liberalnego i większościowego nurtu ame-
rykańskich zakonnic. W ubiegłym tygodniu z przedstawicielkami 
sióstr spotkał się prefekt kongregacji kard. Gerhard Müller. Zarzu-
cił im promowanie amerykańskiej teolog Elizabeth Johnson, 
której poglądy zostały skrytykowane przez doktrynalną komisję 
episkopatu USA, ponieważ zawierają poważne błędy doktrynal-
ne. Kard. Müller wyraził też zaniepokojenie wpływami gnostycz-
nymi, które stawiają zakonnice poza Kościołem i chrześcijańską 
wiarą. Zaznaczył, że sytuacja jest poważna. 
 
Do zarzutów kard. Müllera odniósł się przebywający w tych 
dniach w USA kard. Walter Kasper. W jego przekonaniu są one 
przykładem wąskiego myślenia, które charakteryzuje niekiedy 
Kurię Rzymską. „Jeśli masz problemy z przełożonymi zakonów 
żeńskich, to musisz z nimi dyskutować, dialogować, wymieniać 
poglądy” – powiedział kard. Kasper i dodał: „Prawdopodobnie 
siostry muszą coś zmienić. I prawdopodobnie również Kongrega-
cja Nauki Wiary musi trochę zmienić swoją mentalność”. Kard. 
Kasper zapewnił też o swym uznaniu dla feministycznej teolog, 
której amerykański episkopat zarzuca poważne błędy doktrynal-
ne. Przypomniał, że również św. Tomasz z Akwinu został potę-
piony przez swego biskupa. „Jest ona zatem w dobrym towarzy-
stwie” – powiedział purpurat. 
 
Wystąpienie kard. Kapera to kolejny akt medialnego zamieszania 
wokół Watykanu. 81-letni kard. Kasper choć nie pełni już w Stoli-
cy Apostolskiej żadnej funkcji, niesłusznie jest przedstawiany jako 
„teolog Papieża”. W przeciwieństwie do kard. Kaspera, Papież 
Franciszek w pełni respektuje zadania Kongregacji Nauki Wiary 
oraz jej prefekta. Niedawno potwierdził, że jest to najważniejsza 
kongregacja w Watykanie, do niej należy rozstrzyganie otwartych 
kwestii teologicznych, a orzeczenia jej prefekta nie są prywatny-
mi opiniami.                                                           Za: Radio watykańskie 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dnia 9 maja 2014 r. zmarł, w wieku 75 lat, 
O. Giacomo Bini, Minister Generalny w 
latach 1997-2003. Urodził się 23.08.1938 r. 
w Ostra Vetere (prowincja Ancona) we 
Włoszech. W 1956 roku wstąpił 
do Prowincji św. Jakuba z Marchii Zakonu 
Braci Mniejszych. Pierwszą profesję złożył 

19.09.1957 r., a profesję uroczystą  
7.09.1963 r. Święcenia prezbiteratu przyjął 
14.03.1964 r. Przez dwa lata studiował w 
Instytucie Katolickim w Paryżu, a następ-
nie na Uniwersytecie w Strasburgu, 
gdzie w 1971 r. uzyskał tytuł doktora na 
podstawie pracy: Grzech i pokuta u św. 
Bazylego z Cezarei.  W swojej prowincji 
pełnił funkcję magistra nowicjuszy, defini-
tora i wikariusza prowincjalnego.  W 1983 
r. wyjechał na misje do Afryki. Pracował w 
Wice-Prowincji św. Franciszka w Afryce i 

na Madagaskarze, gdzie był definitorem i 
wikariuszem prowincjalnym oraz od 1991 
r. ministrem prowincjalnym w Kenii. Jako 
General był 118 następcą św. Franciszka. 
 
Eucharystia i uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w poniedziałek, tj. 12.05 br. w 
kościele Sióstr Franciszkanek Misjonarek 
Maryi w Via Anagnina, w Grottaferrata 
(Rzy        Za: www.franciszkanie.com

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.salezjanie.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/kard-kasper-relatywizuje-opinie-kongregacji-nauki-wiary-na-temat-amerykanskich-zakonnic-40254/
http://www.zyciezakonne.pl/kard-kasper-relatywizuje-opinie-kongregacji-nauki-wiary-na-temat-amerykanskich-zakonnic-40254/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.franciszkanie.com/
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Każdego roku w pierwszą sobotę maja odbywa się pielgrzymka 
Polaków do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych 
w Kevelaer, której organizatorem  są Księża Chrystusowcy z Pol-
skiej Misji Katolickiej Duisburg- Niederrhein. 
 
W tym roku przybyliśmy do tego pięknego miejsca 3 maja w 
uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tegorocz-
ną pielgrzymkę przeżywaliśmy pod hasłem „Nie lękajcie się być 
świętymi”, a przewodniczył jej ks. biskup Antoni Dydycz z Drohi-
czyna, przy udziale bardzo licznie zgromadzonej Polonii, która 
przybyła ze swoimi duszpasterzami  z Towarzystwa Chrysusowe-
go  z Niemiec i Holandii, na czele z ks. Prowincjałem Jerzym Wie-
czorkiem. 
 
Podczas Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. 
bpa Antoniego Dydycza,  wraz z 15 kapłanami, dziękowaliśmy w 
sposób szczególny za kanonizację dwóch wielkich papieży Jana 

XXIII i Jana Pawła II. Pielgrzymka zakończyła się nabożeństwem 
maryjnym i błogosławieństwem pielgrzymów. 
 

 
 
Następnego dnia w niedzielę 4 maja ks. bp Antoni Dydycz udzielił 
sakramentu bierzmowania młodzieży i wiernym z Polskiej Misji 
Katolickiej Duisburg-Niederrhein i Duisburg. Bogu niech będą 
dzięki za duchowe owoce tegorocznej pielgrzymki.  

Za: www.chrystusowcy.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ponad miesiąc od uprowadzenia w Kame-
runie trojga misjonarzy wciąż nieznany 
jest ich los. Jak dotąd nikt nie przyznał się 
do porwania 4 kwietnia dwóch włoskich 
księży (Giampaolo Marta i Gianantonio 
Allegri) i kanadyjskiej zakonnicy (Gilberte 
Bussièr). Policja obawia się, że znajdują się 

oni w rękach islamistów z ugrupowania 
Boko Haram. 
 
Episkopat Kamerunu apeluje o modlitwę 
w intencji ich szczęśliwego uwolnienia 
oraz wzywa władze kraju do podjęcia 
wszelkich możliwych kroków celem ich 
szybkiego odnalezienia. W specjalnym 
komunikacie biskupi jednoznacznie 
stwierdzili, że kolejny atak na ludzi Kościo-
ła jest nie do zaakceptowania, tak samo 
zresztą, jak przeszczepianie działań isla-
mistów z sąsiedniej Nigerii do Kamerunu. 

Tym samym odnieśli się do wcześniejsze-
go porwania francuskiego misjonarza ks. 
Georgesa Vandenbeuscha, który odzyskał 
wolność po półtora miesiąca, gdy zapła-
cono za niego okup. Porywacze wywieźli 
go właśnie do Nigerii. Policja podejrzewa, 
że tak samo stało się i tym razem, stąd 
wspólne działania kameruńskich służb 
bezpieczeństwa z nigeryjskimi. Tymcza-
sem wokół misji na pograniczu z Nigerią, 
gdzie pracują zagrożeni porwaniem biali 
misjonarze, wzmocniono środki bezpie-
czeństwa.  

________________________________________________________________________________________________________  
 

 

W dniach od 30 kwietnia do 5 maja w Bratysławie (Słowacja) 
odbyły się XXV Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej (ŚIMS). 
Udział w nich wzięło ponad 1300 zawodników i 200 wolontariu-
szy z 11 krajów: Austria, Czechy, Belgia, Chorwacja, Hiszpania, 
Italia, Niemcy, Portugalia, Polska, Słowenia i Słowacja. Z Polski 
przyjechała 105-osobowa reprezentacja z następujących stowa-
rzyszeń lokalnych SALOS: Dzierżoniów, Płock, Rzeszów, Sępopol, 
Słupsk, Suwałki, Rzeszów. 
 
Rozgrywki odbywały się w czterech dyscyplinach sportowych i 
dwóch kategoriach wiekowych: piłka nożna 11 i 5 osobowa 
chłopców i 8 osobowa dziewcząt, piłka siatkowa, koszykówka i 
tenis stołowy. Rozpoczęcie igrzysk było transmitowane prze 
telewizję na żywo. W tej uroczystości wzięli udział m.in. ambasa-
dorowie państw uczestniczących w igrzyskach. Kilka dni później 
polska reprezentacja została przyjęta przez ambasadora RP w 
Bratysławie Tomasza Chłonia. Uroczystość Królowej Polski, 3 
maja, była okazją do dziękczynienia całego SALOS-u Rzeczpospo-
litej Polskiej za kanonizację św. Jana Pawła II, wielkiego miłośnika 
sportu. Z tej okazji w Bratysławie odprawiona została msza św. 
dla wszystkich Polaków. 
 
W niedzielę 4 maja mszy św. przewodniczył poprzedni Generał 
Salezjanów ks. Pascual Chavez, który też wygłosił homilię. Warte 
podkreślenia jest to, że oglądał on mecz finałowy w siatkówkę 

chłopców pomiędzy SALOS Rzeszów i SALOS Płock, zakończony 
zwycięstwem SL Rzeszów. Ks. Edward Pleń sdb, krajowy duszpa-
sterz sportowców wręczył ks. Pascualowi znaczki złotych medali-
stów z Soczki i medalik św. J. Bosko i M.B. Wspomożenia Wier-
nych, które otrzymali nasi sportowcy na igrzyskach w Soczi. 
 

 
 
Reprezentanci Polski spisali się na igrzyskach bardzo dobrze, 
gdyż pierwsze miejsca zdobyli: siatkarze z Rzeszowa, koszykarki 
ze Słupska i tenisistka M. Opatowska z Płocka. XXVI Światowe 
Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej odbędą się w Turynie (Włochy) w 
dniach 29 kwietnia do 4 maja 2015 roku.     Za: www.salezjanie.pl 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/05/Chrystusowcy.jpg
http://www.ofm.krakow.pl/
http://pgsi2014.sk/wp-content/uploads/2014/05/13921320150_f1fc73fbb6_o.jpg
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w Moskwie 
 
Po rocznej przerwie prowadzony przez 
jezuitów Instytut św. Tomasza z Akwinu w 
Moskwie wznowi swoją działalność. W 
okresie przerwy opracowano nowy pro-
gram studiów i podjęto kroki celem na-
wiązania współpracy z innymi wyższymi 
uczelniami prowadzonymi przez Towa-
rzystwo Jezusowe na świecie. 
 

 
 
W nowym programie studiów wydzielono 
trzy kierunki: teologia, psychologia i du-
chowość oraz twórczy duch człowieka w 
służbie kultury. Pierwszy kierunek umoż-
liwi zapoznanie się z nauczaniem Kościoła 
katolickiego i z podstawami cywilizacji 
europejskiej. Drugi przeznaczony jest dla 
studentów poszukujących dróg zrozu-
mienia siebie samych i innych ludzi w 
kontekście wiedzy psychologicznej uzu-

pełnionej i przenikniętej duchowym spoj-
rzeniem na świat. Trzeci z kierunków 
zainteresuje wszystkich, którzy będą 
chcieli poznać i zrozumieć różne kultury 
oraz wpływ chrześcijańskich tradycji na 
historię kultur Wschodu i Zachodu. 
 
Władze Instytutu prowadzą rozmowy z 
jezuickimi uczelniami wyższymi Szwecji, 
Polski i Anglii celem nawiązania współ-
pracy naukowej oraz umożliwienia stu-
dentom Instytutu otrzymania jednocze-
śnie dwóch dyplomów: rosyjskiego i jed-
nej z uczelni zagranicznych. 

 
 

 
Niebawem redaktor naczelny prestiżowe-
go pisma włoskich jezuitów, ks. Antonio 
Spadaro SJ zastąpi ks. Federico Lombar-
diego w funkcji dyrektora Biura Prasowe-
go Stolicy Apostolskiej, twierdzi włoski 
dziennik „Il Fatto Quotidiano”. 
 
Jednocześnie trwają prace nad biurem 
koordynujący wszelką działalność me-
dialną Stolicy Apostolskiej, którym miałby 
kierować dotychczasowy rzecznik, ks. 
Lombardi. Podlegały by jemu Biuro Pra-
sowe, Papieska Rada ds. Środków Spo-
łecznego Przekazu, Watykański Ośrodek 

Telewizyjny (CTV), Radio Watykańskie i 
„L’Osservatore Romano”. 
 
Ks. Antonio Spadaro urodził się w 6 lipca 
1966 r. na Sycylii, formację odbył w Sta-
nach Zjednoczonych, a studiował m.in. na 
Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzy-
skał doktorat z teologii. 21 grudnia 1996 
roku otrzymał święcenia kapłańskie. 
 

 
 
Z „La Civiltà Cattolica” współpracuje od 
1994 r., pisząc m.in. o kulturze, literaturze, 
a ostatnio o nowych technologiach w 
środkach przekazu. O 6 września 2011 r. 
jest redaktorem naczelnym pisma. We 
wrześniu ub. roku przeprowadził wywiad 
z papieżem Franciszkiem. 

Za: www.deon.pl

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

KONCERT „POZNAŃSKICH SŁOWIKÓW” W BOLIWIJSKIM URUBICHÁ 
 
Dawne redukcje jezuickie wśród Chiquitos (San Javier, Concep-
ción, San Ignacio, Santa Ana, San Rafael, San Miguel) i wśród 
Moxos, jak również franciszkańskie redukcje wśród Guarayos 
(Ascensión, Urubichá, Yaguarú, Yotaú, San Pablo) stanowią żywe 
świadectwo dziedzictwa kulturowego i religijnego nie tylko Boli-
wii, ale także całego kontynentu amerykańskiego. 
 
W okresie prac restauracyjnych i odbudowy świątyń jezuickich, 
którego to zadania podjęli się franciszkańscy zakonnicy w drugiej 
połowie XX wieku, odkryto bardzo dobrze zachowane rękopisy 
partytur muzycznych: 5.000 stron zapisu muzycznego na terenie 
Chiquitos i 4.000 stron na terenie Moxos. Partytury te stanowią 
zapis muzyki sakralnej pochodzącej z XVII i XVIII w. skompono-
wanej przez misjonarzy pochodzących z Europy, jak również 
przez samych Indian. Muzyka ta to wspaniały przykład inkultura-
cji liturgii i ewangelizacji kontynentu Południowoamerykańskie-
go. Ze względu na wielkie bogactwo kulturowe regionu teryto-
rium misji wśród Chiquitos w 1991 r. zostało wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 
 
Należy nadmienić, że zadania odtworzenia zapisu muzycznego i 
kultywowania dziedzictwa muzycznego regionu podjął się polski 
misjonarz i muzykolog ze zgromadzenia Werbistów, ks. prof. Piotr 
Nawrot SVD. Ze względu na zasługi na polu konserwacji i restau-
racji kultury Indian zamieszkujących Boliwię Orientalną, Królowa 
Hiszpanii Sofia uhonorowała w 2012 r ks. Nawrota prestiżową 
nagrodą Królów Hiszpańskich. 
 
Ks. Piotr Nawrot jest także organizatorem i dyrektorem artystycz-
nym Międzynarodowych Festiwali Muzyki Renesansu i Baroku 

Amerykańskiego „Misiones de Chiquitos”, które co dwa lata od-
bywają się we wspaniałej scenerii odrestaurowanych przez fran-
ciszkanów świątyń pojezuickich, jak też w scenerii amazońskiej 
dżungli. Koncerty te, których celem jest ochrona i promocja pięk-
na regionu oraz bogactwa dziedzictwa muzycznego Chiquitos i 
Moxos, zainicjowane w 1996 r., są jednym z najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych Boliwii i jedynymi tego rodzaju na świe-
cie. 
 

 
 
Tegoroczny X Festiwal zgromadził muzyków z 23 krajów, którzy 
to w dniach od 24 kwietnia do 4 maja, zaprezentują się w 22 
miejscach i dadzą w sumie 152 koncerty. Przybyli do nas goście z 
Niemiec, Argentyny, Austrii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chile, Kolum-
bii, Korei, Kuby, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii, Mek-

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/05/RV9.jpg
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/05/deon.pl_2.jpg
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/05/ofm.krakow.pl_1.jpg
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syku, Norwegii, Paragwaju, Polski, Szwajcarii, Stanów Zjednoczo-
nych i Urugwaju. Dodatkowo na trasę koncertową ruszyły zespo-
ły muzyczne działające przy naszych świątyniach misyjnych 
wśród Chiquitos, Gyarayos, Guaraní i Moxos. 
 
Moja malutka parafia w Urubichá staje się w tych dniach wielkim 
centrum życia kulturalnego. Działający w parafii chór i orkiestra 
symfoniczna ruszyły na koncertową trasę. Znana na arenie mię-
dzynarodowej miejscowa szkoła muzyczna, kultywująca tradycje 
muzyczne południowoamerykańskich redukcji jezuickich i fran-
ciszkańskich, przyciąga rzesze turystów, którzy często nieświa-

domi trudów zapuszczają się w głąb boliwijskiej dżungli. Parafial-
na świątynia staje się ponadto miejscem, gdzie odbywają się 
festiwalowe koncerty. Bez wątpienia powodem szczególnej rado-
ści i dumy dla pracującego w parafii Polaka był koncert „Poznań-
skich Słowików”. Młodzi chłopcy z Poznania pod dyrekcją Jacka 
Sykulskiego oczarowali moich parafian swoim śpiewem, wspania-
łym wykonaniem i aranżacją utworów religijnych i folklorystycz-
nych z różnych regionów świata. 

o. Kasper Mariusz Kaproń OFM 
Proboszcz z Urubichá, Boliwia 

Za: www.ofm.krakow.pl 
 

  

 
Papieski Uniwersytet JP II – trwając w 
duchu dziękczynienia Bogu za  kanoniza-
cję Jana Pawła II – przy współpracy z 
przedstawicielami różnych Instytutów 
życia konsekrowanego zaprasza 22 maja 
na Sympozjum poświęcone wspolnej 
refleksji nad istotą odnowy życia konse-
krowanego po Soborze Wat. II. Zamiarem 
organizatorów jest ukazanie – za pośred-
nictwem pogłebionej refleksji teologicz-
nej i konkretnych świadectw życia No-
wym Przykazaniem – piekna Oblicza 
Kościoła. 

 
 
W dobie absolutyzacji ludzkiej wolności i 
chorego indywidualizmu, Chrystus nie 
przestaje powoływać młodych ludzi do 
radosnego i wielkodusznego ofiarowania 
swojego życia na służbę Bogu i bliźnim. 
Sympozjum to pragnie ukazać też wielką 
tęsknotę wspólnot zakonnych w Polsce 
do bycia w dzisiejszym podzielonym 
świecie jedną wielką rodziną Kościoła z 
pięknem rożnorodności charyzmatów. 
Polska i świat potrzebuje świadectwa 
jedności i komunii wspólnot osób konse-

krowanych. Niech wspólne zamyślenie się 
nad bezmiarem wyobraźni Bożego Miło-
sierdzia wobec wspolnot zakonnych, 
zapali nowym ogniem serca wszystkich 
osób konsekrowanych do radosnego 
kroczenia RAZEM za Chrystusem ku przy-
szłości pełnej Bożej nadziei. O. Z. Klafka 
CSsR Plakat do pobrania na 
www.zyciezakonne.pl 
 

 
Symboliczne 18. urodziny będą obcho-
dzić uczestnicy Spotkania Młodych Led-
nica 2000. W tym roku odbędzie się ono 7 
czerwca pod hasłem: "W imię Syna".  
 
 Podczas konferencji prasowej o. Jan Góra 
podziękował mediom za zaangażowanie 
w promowanie spotkania na Polach Led-
nickich O. Jan Góra OP podczas konferen-
cji prasowej zaprosił na XVIII Spotkanie 
Młodych Lednica 2000, które odbędzie się 
na Polach Lednickich 7 czerwca. - Nasze 
spotkanie ma już osiemnaście lat. Uzyska-
ło samodzielność i dojrzałość. Stało się 
trwałym elementem polskiego duszpa-
sterstwa i wychowało setki tysięcy mło-
dych ludzi - powiedział twórca i animator 
Ruchu Lednickiego. Dodał także, że przez 
te lata "dochodzenia do dojrzałości" Led-
nica dorobiła się swojej kultury: tańców, 
śpiewów czy sposobu zachowania. 
 
W tym roku spotkanie na Polach Lednic-
kich odbędzie się pod hasłem "W imię 
Syna”. - Spostrzegłem, że ta prawda wiary 
jest zaniedbana. Dlatego postanowiłem 
uświadomić sobie i innym, że nie tylko 
zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca, ale 
także i Syna, i Ducha Świętego - powie-
dział dominikanin. Zachęcił także, by na 
Lednicę przyjechali nie tylko młodzi, ale 
także osoby w wieku 30 i 35+. 
 
Na konferencji prasowej zaprezentowane 
zostały symbole XVIII Spotkania Młodych 
Lednica 2000. W tym roku będzie to pier-
ścień z napisem "W Tobie mam upodo-
banie”, symbolizujący Synostwo Boże, i 
Lednicki Dowód Osobisty - symbol doj-
rzałości, odpowiedzialności za własne 

życie, ale także nawiązujące do XVIII Spo-
tkania Młodych Lednica 2000, które pro-
wadzi nas do dojrzałego apostolstwa, 
Banknot Wdzięczności - można ofiarować 
go rodzicom lub opiekunom jako wyraz 
wdzięczności, List miłosny - każdy uczest-
nik jest proszony o napisanie go w imie-
niu Boga do drugiego człowieka. 
 

  
O. Jan Góra pokazał poświęcony przez 
papieża olej pokoju i radości, którym 
będą namaszczani uczestnicy Lednicy, 
przystępujący do sakramentu spowiedzi 
Organizatorzy proszą uczestników, by w 
tym roku na XVIII Spotkania Młodych 
Lednica 2000 wzięli ze sobą: białą szatę 
(czyli kawałek płótna, który będzie można 
włożyć na siebie podczas nabożeństwa 
Synostwa Bożego)i List miłosny. Listy 
zostaną zebrane i rozdane młodym. 
 
- Lednica to miejsce, gdzie można spotkać 
Boga i zarazić się entuzjazmem żywej 
wiary - powiedziała Marta Petrus ze szta-
bu organizacyjnego Lednicy. I dodała: - 
Przez cały rok szukaliśmy odpowiedzi na 
pytanie: Co znaczy być Synem Bożym? 
Naszym przeżywaniem Bożego Synostwa 
chcemy się teraz podzielić z uczestnikami 
spotkania. 
 
Promocją XVIII Spotkania Młodych Ledni-
ca 2000 będzie akcja "Cała Polska tańczy 
dla Jana Pawła II". O dowolnej godzinie 18 
maja, w dzień urodzin Karola Wojtyły, 
organizatorzy spotkania zachęcają do 
tańca w rytm tegorocznej piosenki Siew-
ców Lednicy "Oczekiwanie". Można się z 
nią zapoznać na stronach Lednicy 
www.lednica2000.pl. 
 
Podczas konferencji zaprezentowano 
także dwie książki dotyczące Lednicy: 

http://www.ofm.krakow.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/05/1.jpg
http://warszawa.gosc.pl/doc/1993467.Lednica-bedzie-swietowac-osiemnastke
http://warszawa.gosc.pl/files/14/05/08/556630_IMG_1682_34.jpg
http://warszawa.gosc.pl/files/14/05/08/556630_IMG_1682_34.jpg
http://warszawa.gosc.pl/doc/1993467.Lednica-bedzie-swietowac-osiemnastke
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"Tropy Lednickie" - osiem przemówień, 
które Jan Paweł II skierował do lednickiej 
młodzieży, a które stały się programem 
wychowawczym, oraz "Święty i błazen" - 
książka autorstwa Jana Grzegorczyka o 
niecodziennej relacji o. Jana Góry z Janem 
Pawłem II. 
 
PROGRAM TEGOROCZNEGO SPOTKANIA 
 
 8.00 - otwarcie Pól Lednickich 
12.00 - Anioł Pański 
13.00 - Lednickie Nabożeństwo Pokutne z 
możliwością spowiedzi; poprowadzi je 

jałmużnik papieski abp Konrad Krajewski 
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia 
17.00 - oficjalne rozpoczęcie spotkania 
18.00 - "Jezus jest Synem" - konferencja 
bp. Edwarda Dajczaka na temat tego, co o 
Jezusie mówi Wyznanie Wiary 
19.00 - Msza św. pod przewodnictwem 
abp. Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski; 
kazanie wygłosi bp Grzegorz Ryś 
21.00 - "Ty jesteś Synem" - nasze syno-
stwo ma wiele aspektów: Boży, ludzki i 
społeczny 
21.30 - przekazanie ognia wiary i tradycji 

22.00 - Ojcowskie słowo: Przesłanie pa-
pieża Franciszka 
22.30 - "Jestem posłany" - musimy nau-
czyć się żyć dla drugich, a więc podjąć 
walkę z egoizmem i egocentryzmem 
23.00 - rozesłanie misjonarzy 
23.30 - adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, wybór Chrystusa jako Pana i Zba-
wiciela oraz przejście przez Bramę III 
Tysiąclecia 
 
Spotkanie Lednickie będzie można śle-
dzić w internecie: visendus.tv Agata Ślu-
sarczyk                                   Za: www.gosc.pl  

 
 

NOWA STRONA O WSPÓŁPRACY KAPUCYNÓW W EUROPIE ŚRODKOWEJ 
 

Zapraszamy na nową stronę internetową 
poświęconą Konferencji Europy Środko-
wo-Wschodniej Kapucynów (Conferentia 
Europae Centro-Orientalis Capuccino-
rum). 
 
Po 10 latach funkcjonowania dotychcza-
sowej strony zapraszamy do nowej od-
słony tego portalu poświęconego konfe-
rencji. Strona została stworzona, aby w 
prosty i krótki sposób informować inter-
nautów o działalności CECOC. Została 
przygotowana w dwóch językach – pol-
skim i włoskim. Można znaleźć na niej 

podstawowe informacje na temat samej 
konferencji, jej działalności, członków, 
historii oraz relacje ze spotkań i zapowie-
dzi najbliższych wydarzeń. 
 

 

Ponadto zawiera informacje praktyczne, 
takie jak dane teleadresowe, czy statut. 
Została wzbogacona o fotorelacje z 
ostatnich spotkań oraz bogaty materiał 
dotyczący Kapituły Namiotów, która od-
była się w Krakowie w 2011 roku, której to 
organizatorem była CECOC. Nie zabrakło 
też na niej podstawowych informacji na 
temat Zakonu Kapucynów, ich duchowo-
ści i założyciela – św. Franciszka z Asyżu. 
Zapraszamy na stronę www.cecoc.info 

 

http://www.gosc.pl/
http://www.cecoc.info/


           Biuletyn Tygodniowy CiZ                              

 14 

 
Odeszli do Pana 

 
 

ŚP. O. JÓZEF PIECZYKOLAN (1949-2014) SVD 

9 maja nad ranem, w szpitalu w Grudzią-
dzu, w wieku 65 lat, zmarł o. Józef Pieczy-
kolan SVD. 
 
O. Józef przez wiele lat pracował na pół-
nocy Ghany. Z powodów zdrowotnych 
powrócił do Polski i resztę swego życia 
misjonawał swoją chorobą i cierpieniem. 
 
Ceremonie pogrzebowe odbędą się 13 
maja w Domu Misyjnym św. Józefa w 
Górnej Grupie. Na godz. 10.30 zaplano-
wano modlitwe różańcową w intencji 
zmarłego. O 11.00 odprawiona zostanie 
Msza św., a po niej eksporta na cmentarz 
zakonny. 
 
O. Józef urodził się 22 stycznia 1949 roku 
w Tereszpolu, w powiecie Biłgoraj, w 
diecezji lubelskiej. 6 lutego tego samego 
roku został ochrzczony w kościele pw. M B 
Częstochowskiej w Tereszpolu. 15 maja 
1961 roku przyjął sakrament bierzmowa-
nia. 
 
Po maturze, w 1967 roku, został przyjęty 
do Diecezjalnego Seminarium Duchow-
nego „Hosianum” w Olsztynie. W latach 
1968-69 odbył służbę wojskową w jedno-
stce wojskowej w Bartoszycach. W latach 

1969-72 kontynuował studia seminaryjne 
w „Hosianum” w Olsztynie, gdzie otrzymał 
tonsurę oraz niższe święcenia ostiariatu i 
lektoratu. 
 

 
 
Wiedziony głosem powołania misyjnego 
w 1972 roku przenosi się do Misyjnego 
Seminarium Duchowego Księży Werbi-
stów w Pieniężnie, gdzie 22 września 

rozpoczyna roczny nowicjat. 8 września 
1973 roku składa swoje pierwsze śluby 
zakonne, by już następnego roku złożyć 
śluby wieczyte. 20 października 1974 roku 
przyjmuje w Pieniężnie święcenia diako-
natu, a 22 czerwca 1975 roku święcenia 
kapłańskie. 
 
We wrześniu 1975 roku wyjeżdża na misje 
do Ghany. W 1983 roku, na wskutek pro-
blemów zdrowotnych wraca do Polski. 
Zostaje skierowany na studia do Lublina, 
a nastepnie do Pieniężna, gdzie pracuje w 
Referacie Misyjnym. 
 
W latach 1989-1993 odbył zaoczne studia 
z misjologii na ATK w Warszawie. W grud-
niu 2008 roku skierowany został do Domu 
Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie. 
 
9 maja 2014 roku zmarł w szpitalu w Gru-
dziądzu na wskutek choroby nowotwo-
rowej. 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a 
światłość wiekuista niech mu świeci na 
wieki.                                   

 
 

ŚP. O. ANTONI JAN KURGAN (1932-2014) OCist 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 
5 maja 2014 roku w 82 roku życia, 60 
profesji zakonnej i 55 kapłaństwa, zasnął 
w Panu o. Antoni Jan Kurgan, cysters 
mogilski, długoletni katecheta dzieci i 
młodzieży, przełożony nowicjuszy i alum-
nów. Wprowadzenie Zmarłego do bazyli-
ki Cystersów w Krakowie-Mogile nastąpiło 
w środę, 7 maja 2014 roku o godzinie 
15.20. O godzinie 16.00 Msza św. przy 
Zmarłym i przeniesienie do kapitularza 
klasztornego.  

  
 

Msza święta pogrzebowa została odpra-
wiona w czwartek, 8 maja 2014 roku o 
godzinie 11.00, po czym odprowadziliśmy 
Zmarłego na Cmentarz parafialny w Kra-
kowie-Mogile.  
 
W naszych modlitwach polecajmy duszę 
Zmarłego Miłosierdziu Bożemu
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