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Euforia to chyba zbyt słabe słowo, by oddać eksplozję radości, 
która towarzyszyła w Tiranie Papieżowi po drodze z pałacu pre-
zydenckiego na plac Matki Teresy. Franciszek w otwartym samo-
chodzie przejechał kilkusetmetrową trasę, pozdrawiając i błogo-
sławiąc wiernych.  
 
W tym kraju, gdzie jeszcze nie tak dawno każdy najdrobniejszy 
przejaw religijności oznaczał śmierć lub długoletnie więzienie, 
publicznie okazana radość wiernych z obecności Papieża ma 
szczególną wymowę. Wielu ludzi nie kryło łez prawdziwego 
wzruszenia. Byli wśród nich polscy misjonarze, a także albańska 
siostra zakonna pracująca w Polsce: 
 

 
 
Wypełniony po brzegi przestronny plac św. Matki Teresy śpie-
wem przygotowywał się na przyjęcie Franciszka. W wielu miej-
scach powiewały albańskie flagi i przyniesione przez pielgrzy-
mów transparenty.  
 
U stóp ołtarza usytuowanego przed fasadą głównego budynku 
państwowego uniwersytetu w Tiranie, Papieża powitał burmistrz 
i władze miasta. Sama konstrukcja ołtarza w kształcie półkola 
została zaprojektowana wspólnie przez architektów należących 
do różnych religii: katolika, prawosławnego i muzułmanina. Ma 
być znakiem pokoju i otwartych relacji międzyreligijnych, któ-
rych ten kraj jest szczególnym przykładem. Albańczycy szczycą 
się tym, co wielokrotnie sam słyszałem, że na ich ziemi nigdy 
żaden konflikt nie miał podłoża religijnego. 
 
Mimo przechodzącej przez Tiranę kilkunastominutowej ulewy, 
która spadła na miasto prawie równocześnie z rozpoczęciem 
Eucharystii, atmosfera zgromadzenia była bardzo podniosła. 
Msza sprawowana była w języku łacińskim, wierni odpowiadali 
jednak po albańsku. Homilię Franciszek wygłosił po włosku. 

Nawiązał w pierwszym rzędzie do prześladowań religijnych, jakie 
miały miejsce za czasów komunistycznego reżimu i kilkakrotnie 
zwracał się do młodych. 
 
 
„Przez dwa miesiące przed pielgrzymką zgłębiałem ten trudny 
czas dziejów Albanii, by go zrozumieć – powiedział Franciszek. – 
Studiowałem także początki. Macie wspaniałe korzenie kulturo-
we, niezwykle silne od samego początku. Poznałem też ten 
straszny okres: poziom okrucieństwa był przerażający. Kiedy 
zobaczyłem te fotografie, nie tylko katolików, ale prawosław-
nych i muzułmanów, pomyślałem o słowach, które do nich kie-
rowano: «Ależ ty nie musisz wierzyć w Boga». Oni odpowiadali: 
«Ja wierzę w Boga!». Strzał i było po nich. Dlatego właśnie mó-
wię, że wszystkie trzy religie dały świadectwo wiary w Boga, a 
teraz razem świadczą o braterstwie”. 
 
 
Po Komunii podziękowanie za przybycie do Albanii złożył Fran-
ciszkowi ordynariusz Tirany abp Rrok Mirdita. Podkreślił, że decy-
zję o przyjeździe do tego kraju Albańczycy przyjęli z wielką rado-
ścią. Przypomniał też dramatyczną historię tego narodu i trud-
ności obecnego okresu transformacji. Odpowiadając na te słowa 
Ojciec Święty podkreślił, że Albania jest młodym społeczeń-
stwem. Zwrócił się zatem w sposób szczególny do młodych: 
 
„Powiadają, że Albania jest najmłodszym krajem Europy, więc 
zwracam się do was – stwierdził Papież. – Zachęcam was do 
budowania swego życia na Jezusie Chrystusie, na Bogu. Kto 
buduje na Bogu, buduje na skale, bo On jest zawsze wierny, 
nawet jeśli my odmawiamy wierności (por. 2 Tm 2, 13). Jezus zna 
nas lepiej niż ktokolwiek inny; kiedy popełniamy błędy, nie 
oskarża nas, ale mówi: „Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8, 
11).  
 
Drodzy młodzi, jesteście nowym pokoleniem Albanii, przyszło-
ścią ojczyzny. Z mocą Ewangelii i idąc za przykładem swoich 
przodków i swoich męczenników umiejcie powiedzieć «nie» 
bałwochwalstwu pieniądza, fałszywej indywidualistycznej wol-
ności, «nie» uzależnieniom i przemocy. Umiejcie natomiast po-
wiedzieć «tak» kulturze spotkania i solidarności, «tak» pięknu 
nierozerwalnie związanemu z dobrem i prawdą; «tak» życiu 
przeżywanemu wielkodusznie, ale wiernie w małych rzeczach. W 
ten sposób zbudujecie lepszą Albanię i lepszy świat, idąc śladami 
waszych przodków, a także tych, którzy teraz rozwijają Albanię”. 
Liturgię Mszy na placu Matki Teresy zakończyły odmówiona 
przez Papieża po łacinie modlitwa Anioł Pański i błogosławień-
stwo.                                                                         Za: Radio watykańskie  

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.jasnagora.com/
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W niedzielę 21 września 2014 r., obcho-
dzonej w naszym kraju jako Dzień Środ-
ków Społecznego Przekazu, Mszy Świętej 
radiowej o godz. 9, transmitowanej przez 
Polskie Radio z  Bazyliki Świętego Krzyża 
w Warszawie, przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. Bogusław Zeman, przełożony 
regionalny paulistów. Ta celebracja eu-
charystyczna stała się dla paulistów i całej 

Rodziny Świętego Pawła okazją do złoże-
nia Bogu dziękczynienia za stulecie zało-
żenia Rodziny Świętego Pawła, której 
charyzmat związany jest z ewangelizacją 
poprzez środki społecznego przekazu. 
 
Mszę Świetą w Bazylice Świętego Krzyża 
koncelebrowali kapłani pauliści: ks. Daniel 
Łuka i ks. Stanisław Koniczek, a także ks. 
Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł 
Misyjnych w Polsce. O oprawę liturgiczno-
muzyczną zadbały siostry ze zgromadzeń 
tworzących Rodzinę Świętego Pawła: 

Uczennice Boskiego Mistrza, paulistki  i 
apostolinki.  
 

     
Za: www.paulus.org.pl

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
W piątek, 5 września w naszej ząbkowskiej wspólnocie rozpoczę-
ło się niecodzienne wydarzenie. Przeżywaliśmy nawiedzenie – 
peregrynację Wizerunku Jasnogórskiej Pani.  
 

 
 
Najświętsza Pani przybyła do nas w Wizerunku Czarnej Madonny 
o godz. 17.30. Po ceremonii powitania Obrazu przez Księdza 
Rektora Zdzisława Wdziekońskiego, rozpoczęła się wspólna 
Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Rektora. Po Euchary-
stii był czas na indywidualną medytację Ikony i modlitwę do 
Matki Bożej. O godz. 20.15 nasza Wspólnota zgromadziła się na 
modlitwę różańcową (tajemnice radosne), którą poprowadził ks. 
Grzegorz Młodawski. Następnie po odmówieniu Nieszporów 

odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Modlitwom tym przewodniczył 
ks. Józef Nowak. 
 
Nowy dzień rozpoczął się o godz. 6.40 odśpiewaniem Godzinek 
do NMP pod przewodnictwem ks. Emiliana Sigla. Po śniadaniu do 
godz. 11.30 był czas na osobiste czuwanie, po czym odmówili-
śmy Tajemnice Światła Różańca św., do którego rozważania pro-
wadził br. Jarosław Grot. W południe przeżywaliśmy Mszę św., 
której przewodniczył Ksiądz Rektor. Od godz. 16.00 czuwanie 
prowadziły Siostry od Aniołów. Godzina 17.15 zgromadziła nas, 
by pod przewodnictwem ks. Stanisława Chabińskiego, modlić się 
w intencji naszej Ojczyzny. O godz. 19.15 koronce do Bożego 
Miłosierdzia przewodniczył ks. Józef Baran, zaś o 20.45 Nieszpo-
rom i Apelowi Jasnogórskiemu – ks. Arkadiusz Grzeszczyk. 7  
 
Dzień Pański rozpoczęliśmy o godz. 7.40 odmówieniem Jutrzni 
(modlitwę prowadził ks. Józef Baran). Od godz. 10.00 czuwanie 
prowadziły Siostry od Aniołów. O godz. 11.00 br. Adam Fułek. 
Niedzielną Eucharystię w obecności Świętego Wizerunku prze-
żywaliśmy w samo południe. Liturgii przewodniczył ks. Józef 
Baran. Popołudniu, w Godzinę Miłosierdzia czuwanie prowadziły 
Siostry od Aniołów. O 16.00 rozważaliśmy Tajemnice Chwalebne 
Różańca św., który prowadził ks. Edmund Robek. O godz. 16.30 w 
imieniu naszej wspólnoty Wizerunek Jasnogórskiej Pani poże-
gnał Ksiądz Rektor, po czym Obraz został przekazany Ojcom 
Pasjonistom. Br. Adam Fułek SAC                                          Za: InfoSac 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
SZKOLE WYCHOWWCÓW 
 
W poniedziałek, 15 września 2014 r., od-
była się w Krakowie inauguracja drugiego 
roku zajęć dwuletniej (2013-2015) Szkoły 
Wychowawców Seminariów Duchownych 
Diecezjalnych i Zakonnych. Uroczystej 
Eucharystii przewodniczył i homilię wy-
głosił bp Grzegorz Ryś, biskup pomocni-
czy archidiecezji krakowskiej, który w 
latach 2007-2011 był rektorem Wyższego 
Seminarium Duchownego Archidiecezji 
Krakowskiej, a w latach 2010-2011 prze-
wodniczącym Konferencji Rektorów Se-

minariów Duchownych w Polsce. Wygło-
sił on również wykład pt.: „Kościół wobec 
kształtowania sumienia dzisiaj: umiłowa-
nie prawdy i uczciwość moralna”. 
Szkoła jest organizowana przez Centrum 
Formacji Duchowej Salwatorianów w 
Krakowie, a patronat nad nią sprawuje 
Komisja ds. Duchowieństwa Konferencji 
Episkopatu Polski. W bieżącej edycji bie-
rze udział blisko osiemdziesięciu kapła-
nów oraz braci zaangażowanych bezpo-
średnio lub przygotowujących się do 
posługi w formacji. Większość uczestni-
ków Szkoły pochodzi z Polski, kilku z 
krajów ościennych: Białorusi, Słowacji i 
Ukrainy, pojedyncze osoby z Austrii, Ka-

zachstanu, Łotwy i Węgier; kilku wywodzi 
się z eparchii (diecezji) i wspólnot zakon-
nych obrządku greko-katolickiego. 
Pierwsza w drugim roku formacji Szkoły 
pięciodniowa sesja (15-19 IX 2014) po-
święcona jest tematycznie formacji su-
mienia. Na kolejne dni zaplanowano 
wykłady i konwersatoria: ks. prof. dr hab. 
Waldemar Chrostowski - „Sumienie i 
słuchanie słowa Bożego”; ks. prof. dr hab. 
Janusz Mastalski - „Wrażliwość sumienia, 
świadomość grzechu, zdrowe i fałszywe 
poczucie winy” oraz dr Mateusz Hinc OFM 
Cap - „Wybory i decyzje powołaniowe; 
Wierność i stałość wobec zobowiązań 
moralnych”.            Za: www.sds.pl 

http://www.paulus.org.pl/
http://www.sds.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/09/paulus.org_.pl_.jpg
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W ramach „Seminarium o życiu konsekrowanym dla sióstr za-
konnych z Chin” przygotowanego przez Stowarzyszenie Sinicum, 
na Jasnej Górze modliły się 22 siostry posługujące w różnych 
prowincjach chińskich. Siostry z dwudziestu różnych zgroma-
dzeń zakonnych przybyły do Polski aby podczas trzytygodnio-
wego pobytu obok wykładów i konferencji, w których uczestni-
czą poznać się wzajemnie oraz wymienić doświadczenia misyjne: 
 
Jak dodała s. Weronika Maria Klebba, ze Zgromadzenia Misyjne-
go Służebnic Ducha Świętego, przybyłe do Polski siostry są pod 
ogromnym wrażeniem pobożności Polaków: 

Chiny to kraj, w którym katolicy stanowią mniej niż jeden procent 
społeczeństwa. Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma, 
które jest organizatorem Seminarium o życiu konsekrowanym 
dla sióstr z Chin, na codzień zajmuje się konsolidacją polskiego 
środowiska zaangażowanego we współpracę na rzecz Kościoła 
katolickiego w Chinach oraz reprezentowaniem tego środowiska 
wobec władz państwowych, religijnych, oświatowych i odpo-
wiednich organizacji międzynarodowych. 
 
Seminarium sióstr z Chin potrwa w Polsce do nabliższego 
czwartku.                                                                    Za: Radio Jasna Góra  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Od popołudnia 15 września ks. Ángel 
Fernández Artime przebywał w Polsce ze 
swoją pierwszą wizytą jako Przełożony 
Generalny. Trwała ona około tygodnia 
(15-21 września) i obejęła wszystkie cztery 
salezjańskie inspektorie polskie. Ta wizyta 
ma szczególne znaczenie w kontekście 
niedawno rozpoczętych obchodów Dwu-
setlecia urodzin Księdza Bosko.
 
Pierwszego dnia pobytu w Krakowie udał 
się do Studentatu Teologicznego przy ul. 
Tynieckiej, gdzie spotkał się ze wspólnotą 
salezjańską i członkami Salezjańskiego 
Wolontariatu Misyjnego “Młodzi Światu” 
oraz udzielił wywiadu dla czasopisma 
“Don Bosco” i gazety “Dziennik Polski”. 
 
W czasie konferencji, jaką skierował do 
wspólnoty Studentatu, ks. A.F. Artime 
podkreślił, że istotą charyzmatu salezjań-
skiego jest młodzież i że salezjanie są 
wezwani do tego, aby tworzyć bliską 
relację z Bogiem, a przez to stawać się 
ludźmi szczęśliwymi, żyjącymi w praw-
dziwie ewangelicznych wspólnotach. 
Autentyczne braterstwo powinno być 
tym, co nas będzie szczególnie wyróżniać. 
Potem był czas pytań i odpowiedzi, a 
spotkanie zakończyło się nieszporami w 
kaplicy seminaryjnej i „słówkiem na do-
branoc”. 
 
W dniu 16 września Przełożony Generalny 
udał się do Oświęcimia, gdzie spotkał się z 
uczniami i nauczycielami szkół salezjań-
skich z Oświęcimia i innych szkół salezjań-
skich z terenu inspektorii, po czym, w 

otoczeniu salezjanów, młodzieży i człon-
ków Rodziny Salezjańskiej, przewodniczył 
uroczystej Eucharystii w Sanktuarium 
Maryi Wspomożycielki.  
 

 
Następnego dnia rano ks. A.F. Artime 
spotkał się z salezjanami z inspektorii 
wrocławskiej, a wczesnym popołudniem 
– z Radą Inspektorialną. W czasie spotka-
nia podkreślił tożsamość salezjanina i 
jego stylu oraz zachęcił współbraci do 
przybrania oblicza Księdza Bosko. W ko-
ściele pw. Chrystusa Króla we Wrocłwiu 
została odprawiona Eucharystia w intencji 
wszystkich ludzi młodych i członków 
Rodziny Salezjańskiej. W swoim kazaniu 
Przełożony Generalny zachęcił wszystkich 
obecnych do naśladowania wierności 
pięciu męczenników z Poznania.  
 
18 września ks. A.F. Artime udał się do 
duchowej stolicy Polski – Częstochowy, 
zatrzymując się na modlitwie w Sanktua-
rium Maryjnym, a potem odbywając 
krótkie spotkanie z nowicjuszami z Kopca. 
Po czym, po południu, wyjechał do War-
szawy. 

 
Wizyta Przełożonego Generalnego w 
inspektorii warszawskiej salezjanów była 

wydarzeniem bardzo rodzinnym. 18 
września w Warszawie, w dzień patrona 
inspektorii św. Stanisława Kostki, miały 
miejsce trzy spotkania – w czasie Eucha-
rystii, w sali teatralnej z salezjanami i 
przedstawicielkami sióstr salezjanek oraz 
w późnych godzinach wieczornych z radą 
inspektorialną.  
 
Kolejnym przystankiem ks. Artime była 
Łódź. Kościół na ul. Wodnej wypełnił się 
młodzieżą szkół salezjańskich z Łodzi i 
Lutomierska oraz wychowawcami, rodzi-
cami i sympatykami dzieła salezjańskiego. 
Klimat stworzony przez młodych ludzi 
wyrażał pragnienie spotkania z 10. na-
stępcą Księdza Bosko. Śpiewy, orkiestra, 
teatr, spontaniczność – rodzinny duch 
Valdocco przeniesiony do Łodzi wy-
brzmiał w sposób prosty, a jednocześnie 
podniosły.  
 
Podczas spotkania z salezjanami Ksiądz 
Generał często odnosił się do obecnej 
sytuacji Zgromadzenia w Polsce oraz 
odpowiadał na pytania. „Zapraszam was, 
abyście mieli zawsze otwarte oczy i serca 
na rzeczywistość, która się zmienia. 
Zgromadzenie Salezjańskie musi być 
bardziej międzynarodowe i międzykultu-
rowe.”  
 
Po południu ks. Ángel Fernández Artime, 
towarzyszący mu radca regionu ks. Tade-
usz Rozmus oraz osobisty sekretarz ks. 
Horacio López, a także zarząd inspektorii, 
z ks. inspektorem Andrzejem Wujkiem na 
czele, zostali przyjęci przez abp. Marka 
Jędraszewskiego, Metropolitę Łódzkiego. 

Wiecej na: www.salezjanie.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
W piątek i sobotę, 19 i 20 września, w Wyższej Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu miało miejsce uroczyste zakoń-
czenie II-go roku wykładów Telewizyjnego Uniwersytetu Biblij-
nego, który na antenie Telewizji Trwam prowadzi Dzieło Biblijne 

im. Jana Pawła II. Zakończenie było jednocześnie inauguracją III-
go roku studiów. Wykładom na antenie TV Trwam patronuje 
ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej 
Rady Kultury. Wystosował on specjalne przesłanie do słuchaczy 
TUW. 
  
Upłynął kolejny rok pracy akademickiej Telewizyjnego Uniwersytetu 
Biblijnego. Gratuluję Wam wszystkim wytrwałości i zaangażowania 
w pochylaniu się nad Księgą Ksiąg poprzez studium istotnych tema-

http://www.kapucyni.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/09/salezjanie.pl_.jpg
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tów z zakresu egzegezy, historii oraz teologii biblijnej – napisał 
kardynał Ravasi, Wielki Kanclerz TUW . 
 
Osobiście jestem pełen podziwu dla dotychczasowych osiągnięć i 
szczerze uradowany powiększająca się liczbą studentów oraz ro-
snąca wspólnotą naszego Uniwersytetu. Jednocześnie spoglądam w 
przyszłość i pragnę Was zainspirować nowymi wyzwaniami. Jed-
nym z nich jest bez wątpienia zgłębianie ważnych tematów, podej-
mowanych przez Kościół w specjalnych zgromadzeniach synodal-
nych, takich jak nadzwyczajny Synod Biskupów, który obradował w 

Rzymie w październiku 2008 roku na temat Słowo Boże w życiu i 
posłannictwie Kościoła. W konsekwencji obrad Ojców synodalnych, 
Papieska Komisja Biblijna przygotowała opublikowany niedawno 
dokument: Natchnienie i prawda Pisma świętego – napisał kard. 
Ravasi. 
 
Słuchacze kończący drugi rok uniwersytetu, po uzyskaniu zali-
czenia, odebrali dyplomy z rąk księdza prof. dra hab. Henryka 
Witczyka, rektora Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego.  

Za: www.wsksim.edu.pl
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Organizowany corocznie od 2006 roku 
przez Polską Organizację Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych kon-
kurs LODOŁAMACZE stawia sobie za cel 
wyłanianie i nagradzanie osób prywat-
nych oraz pracodawców w sposób szcze-
gólny angażujących się w rozwiązywanie 
problemów osób niepełnosprawnych w 
różnych dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego. Oprócz nagród w katego-
riach podstawowych – Zatrudnienie 
Chronione, Otwarty Rynek Pracy oraz 
Instytucje, przyznawane są honorowe 
wyróżnienia – Super Lodołamacza dla 
najlepszego przedsiębiorcy, instytucji lub 
zakładu, i Lodołamacza Specjalnego – za 
wybitne dokonania na rzecz osób niepeł-

nosprawnych. Takim właśnie tytu-
łem LODOŁAMACZA SPECJALNEGO. 
 

 
17 września br. podczas Małopolsko-
Świętokrzyskiej Gali Regionalnej w Dwor-
ku Białoprądnickim w Krakowie uhono-
rowany został   Prowincjał Polskiej Pro-
wincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Boże-

go pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny br.Eugeniusz Kret. 
 
W uzasadnieniu swej decyzji Kapituła 
Regionalna konkursu w podkreśliła wielką 
pracę br. Eugeniusza na rzecz przełamy-
wania lodów obojętności i znieczulenia, 
co doprowadziło do powstania Centrum 
Rehabilitacyjno-Warsztatowego w Kona-
rach, gdzie znajdują poszanowanie, po-
czucie własnej wartości i możliwość po-
prawy, jakości życia ci wszyscy, których z 
powodu ich niepełnosprawności świat 
spychał na społeczny margines.Gratulując 
br. Prowincjałowi tytułu Lodołamacza, 
przypominamy, iż w roku 2013 uhonoro-
wany został Medalem św. Brata Alberta, a 
wcześniej w 2001 – Nagrodą za Działal-
ność Humanitarną. 

Za:  www.bonifratrzy.pl

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Dnia 15 września 2014 ojciec Wojciech Ziółek SJ był gościem 
spotkania zorganizowanego w Białymstoku w Restauracji „3 po 
3” mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 47.  
 

 
 

Zaproszony Gość, do niedawna Prowincjał Jezuitów, mówił o 
Bogu, który zadaje się z grzesznikami a gromi pobożnych i który 
w naszych słabościach upatruje szansę. Przekonywał, że Kościół 
jest swego rodzaju szpitalem polowym, w którym jest miejsce 
tylko dla grzeszników, dla osób poranionych i potrzebujących 
Lekarza. Po wykładzie był czas na wyśmienitą kolację oraz dysku-
sję. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób zaproszonych 
przez właścicieli restauracji, Fundację „Chcieć wię-
cej” oraz Centrum Arrupe. Podobne spotkania będą odbywały się 
w pierwszy lub drugi poniedziałek każdego miesiąca. 
 
Prowadzący spotkania, ojciec Wojciech Żmudziński SJ, zapowie-
dział już kolejny temat – Budowle z kamienia i żywy Kościół - z 
którym zmierzy się wraz z zaproszonym gościem, którego nazwi-
ska tym razem nie chciał zdradzić. Chodzą słuchy, że zaproszoną 
osoba będzie znana dziennikarka, tropicielka cudów. To nie 
jedyna inicjatywa jezuitów w Archidiecezji Białostockiej. Mimo, 
że już od ponad 30 lat działa w Białymstoku Wspólnota Życia 
Chrześcijańskiego, to dopiero tego lata jezuici zakupili dom, 
który będzie tymczasowym zapleczem dla działań prowadzo-
nych na terenie Białegostoku, we współpracy z fundacją Chcieć 
Więcej. Osoby świeckie długo na to czekały. Biuro prasowe Cen-
trum Arrupe                  Za: www.jezuici.pl

_______________________________________________________________________________________ 

 

EUROPEJSCY KLERYCY 
WERBISTÓW W PIENIĘŻNIE 
 
W dniach 10-14 września br. w gmachu 
Misyjnego Seminarium Duchownego 
Księży Werbistów w Pieniężnie odbyły się 

warsztaty w języku angielskim dla semi-
narzystów z prowincji zakonnych Europy 
Wschodniej. Przybyli klerycy i bracia wraz 
ze swoimi wychowawcami z Węgier, ze 
Słowacji oraz z Rosji. Pierwszego dnia 
seminarzyści z bratnich prowincji wraz z 
miejscowymi klerykami i braćmi odwie-

dzili niektóre miejsca na świętej ziemi 
warmińskiej: Frombork, Lidzbark Warmiń-
ski oraz Stoczek Klasztorny. Trzydniowe 
warsztaty poświęcone były istotnym dla 
misjonarzy zagadnieniom z dziedziny 
misjologii oraz religiologii. Omówione 
zostały następujące zagadnienia: teolo-

http://jezuici.pl/o-jakub-kolacz-sj-oficjalnie-prowincjalem-pme/
http://www.arrupe.org/
http://www.jezuici.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/09/bonifratrzy.pl_.jpg
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/09/jezuici.pl_4.jpg
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giczne podstawy misji; istotne punkty w 
historii katolickich misji; duchowość mi-
syjna; różnorodność i typologia religii; 
pojęcie sekularyzmu konstytucyjnego, 
jego pochodzenie i funkcje; religijność i 
duchowość – nowe ruchy religijne; wy-
brane zagadnienia dotyczące islamu; 
dialog międzyreligijny, Zgromadzenie 
Słowa Bożego i jego wkład dla misji Ko-
ścioła w XXI wieku. 
 

Organizatorem warsztatów było Werbi-
stowskie Centrum Dialogu Kultur i Religii 
a prelegentami byli profesorowie z KUL-u, 
oraz wykładowcy Seminarium Misyjnego 
w Pieniężnie. Spotkanie seminarzystów 
było też doskonałą okazją dla wzajemne-
go poznania się i wymiany doświadczeń. 
Werbistowskie seminaria w Europie mają 
w swoich szeregach także studentów z 
krajów misyjnych: z Filipin, Indonezji, 
Kongo, Indii. Także wychowawcami są 

współbracia z innych kontynentów, co 
stwarza dobrą atmosferę dla wymiany 
doświadczeń międzykulturowych. 
 
Seminaria werbistowskie w Europie, 
oprócz wyżej wymienionych, znajdują się 
także w Sankt Augustyn k/Bonn w Niem-
czech, w Lizbonie, w Madrycie oraz w 
Cordun w Rumunii.  

Ks. Szczepan Szpyra SVD 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
W dniach od 07 - 12. 07. 2014 r. w gościnnym Wyższym Semina-
rium Duchownym w Tarnowie miały miejsce XIII Szachowe Mi-
strzostwa Polski Duchowieństwa.  
W Mistrzostwach wzięło udział rekordowa liczba zawodników, bo 
aż 22 księży, kleryków i diakon, którzy reprezentowali diecezje: 
tarnowską, radomską, warszawską, sandomierską, przemyską, 
rzeszowską, drohiczyńską, poznańską, legnicką i włocławską. 
Reprezentowali również zgromadzenia zakonne: Misjonarze 
Wincentego a Paulo, Pallotyni, Franciszkanie Konwentualni, Ma-
rianie, Filipini. Wyższe Seminaria Duchowne: Rzeszów, Filipini, 
Drohiczyn i Włocławek. Szachiści reprezentowali również Polskę i 
Brazylię.  
Uroczystego otwarcia XIII Szachowych Mistrzostw Polski Ducho-
wieństwa dokonał Ks. Bp Stanisław Salaterski – Biskup Pomocni-
czy Diecezji Tarnowskiej, który przywitał przybyłych księży i ży-
czył udanych Mistrzostw. Tradycyjnie wykonał pierwsze posunię-
cie na szachownicy.  
 
W czasie Mistrzostw gościliśmy wyśmienitych arcymistrzów: 
Kamila Mitonia i Jana-Krzysztofa Dudę, którzy rozegrali symultany 
z księżmi na 22 szachownicach. Obaj arcymistrzowie pokonali do 

zera duchowieństwo. Natomiast sędzia Zygmunt Wielicki wygrał 
swoją partię z arcymistrzem Kamilem Mitoniem.  
 
W klasyfikacji generalnej w szachach klasycznych Mistrzem Polski 
na rok 2014 został ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej. Tytuł 
Wicemistrza Polski i II miejsce zajął Profesor KUL ks. Sławomir 
Pawłowski reprezentujący Zgromadzenie Pallotynów. III miejsce 
zdobył debiutujący w Mistrzostwach Polski ks. Mirosław Brzoza 
reprezentujący Zgromadzenie Misjonarze św. Wincentego a 
Paulo. IV ks. Jacek Kupiec z diecezji tarnowskiej, V miejsce ks. 
Stanisław Bąk z archidiecezji przemyskiej, VI ks. Andrzej Kuzio z 
również z archidiecezji przemyskiej, VII ks. Robert Rembecki – 
archidiecezja warszawska, VIII o. Grzegorz Wiejak – Franciszkanin 
Konwentualny, IX diakon Mateusz Kowalski z diecezji rzeszow-
skiej. Pierwszą dziesiątkę zamyka zajmując X miejsce ks. Krzysztof 
Domaraczeńko z diecezji drohiczyńskiej. 
 
Po raz drugi była klasyfikacja drużynowa. Do klasyfikacji druży-
nowej wchodziły wyniki z szachów klasycznych, szybkich i bły-
skawicznych. Liczyły się dwa najlepsze wyniki zawodników. 
Pierwsze miejsce zajęli szachiści z diecezji tarnowskiej, drugie 
miejsce księża z archidiecezji przemyskiej, trzecie Misjonarze św. 
Wincentego a Paulo, czwarte diecezja drohiczyńska, piąte diece-
zja sandomierska i szóste diecezja rzeszowska. Puchary ufundo-
wała firma „Relief” z Tarnowa. Ks. Krzysztof Domaraczeńko 

  Więcej na: www.smpd.pl 

 
 

 

PROROCKA MISJA FATIMY TRWA 
Homilia ks. Jacoba Nampudakama SAC, przełożonego generalnego Pallotynów, wygłoszona 14 września 2014 r. w Niedzielę 

Fatimską – w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem 

Drodzy Bracia i Siostry! 
 
Pozdrawiam Was serdecznie w tę kolejną Niedzielę Fatimską! 
Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za to, że mogę modlić się 
razem z Wami w tym szczególnym i pięknym miejscu, które jest 
nie tylko prawdziwą perłą architektury sakralnej w stylu zako-
piańskim, ale przede wszystkim zawiera Waszą miłość do Kościo-
ła i Papieża. 
 
Pozdrawiam wszystkich moich Współbraci Pallotynów, którzy 
posługują w tym pięknym sanktuarium, wszystkich parafian i 
pielgrzymów, którzy przybyli na dzisiejsze uroczystości. 
 
To święty Papież Jan XXIII ustanowił na dzień 13 maja każdego 
roku, święto Fatimskiej Matki Bożej Różańcowej. Miało to miejsce 
w 1962 roku, dokładnie 13 grudnia. Podczas pierwszych uroczy-
stości Fatimskich 13 maja 1963 roku, hiszpański kardynał Arcadio 

Maria Larraona, który został wysłany do Fatimy jako Legat Papie-
ża Jana XXIII, powiedział w czasie homilii: Nigdy nie miała miejsca 
taka nadprzyrodzona interwencja Najświętszej Maryi Panny jak 
interwencja fatimska; i żadne inne uznane objawienia nie przeka-
zały nam tak jasnego, tak macierzyńskiego i tak głębokiego Orę-
dzia, jak Objawienia w Fatima. 
 
4 lata temu, 13 maja 2010 roku, papież Benedykt XVI odprawił 
Mszę Świętą w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Mówi się, że 
ponad półmilionowa rzesza pielgrzymów z 35 krajów uczestni-
czyła w tej uroczystości. I ja przybyłem do Fatimy, aby się modlić 
razem z wami jako pielgrzym – mówił papież Benedykt. Przyby-
łem tu jak do domu, który Maryja wybrała, by do nas mówić w 
dzisiejszych czasach. Przestrzegał też przed opinią, że prorocka 
misja Fatimy została zakończona. Łudziłby sie ten – mówił pa-
pież, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. I 
przypominając atmosferę, która poprzedzała I Wojnę Światową, 



          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              

 6 

tłumaczył: Był to czas, kiedy rodzina ludzka gotowa była złożyć 
swoje najświętsze więzi (wartości) na ołtarzu małostkowych 
egoizmów narodowych, rasowych, ideologicznych, grupowych 
czy jednostkowych. Wtedy właśnie przyszła z nieba nasza błogo-
sławiona Matka wzywając do pokuty i nawrócenia. To przesłanie 
jest aktualne również dziś – powiedział papież Benedykt XVI. 
 
Podobne przekonanie miał św. Jan Paweł II. 13 maja 1982 r., w 
pierwszą rocznicę zamachu na Jego życie, tak mówił w Fatimie: 
Macierzyństwo Maryi w szczególny sposób objawia się tam, 
gdzie Ona się z nami spotyka: w miejscach, które zamieszkuje, w 
miejscach, w których czuje się szczególną obecność Matki. Wiele 
jest takich miejsc zamieszkanych przez Maryję. Są one najróżniej-
szego typu; od poświęconego Jej kącika w domu czy maleńkiej 
kapliczki przydrożnej, po zbudowane na Jej cześć kaplice i ko-
ścioły. Są też takie miejsca, gdzie obecność Matki jest odczuwana 
w szczególnie namacalny sposób...  
 
Tak więc przybywam tu dzisiaj, gdyż dokładnie tego samego 
właśnie dnia ubiegłego roku, na Placu św. Piotra w Rzymie, pod-
jęto próbę zamachu na życie papieża, co w tajemniczy sposób 
zbiegło się z rocznicą pierwszych objawień w Fatimie, które miały 
miejsce 13 maja 1917 roku. Wydaje mi się, że w zbieżności tych 
dat rozpoznaję szczególne wezwanie, by przybyć na to miejsce. 
Tak więc jestem tu dzisiaj. Przybyłem, by podziękować Bożej 
Opatrzności tu, w tym miejscu, które Maryja wybrała dla siebie w 
sposób szczególny... Jeśli Kościół zaakceptował Orędzie z Fatimy, 
stało się tak przede wszystkim dlatego, iż Orędzie to zawiera 
prawdę i wezwanie samej Ewangelii: Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię (Mk 1,15) – to przecież pierwsze słowa jakie Chrystus 
skierował w Ewangelii do ludzkości. I w tym miejscu, na prawie 
20 lat przed Papieżem Benedyktem, Jan Paweł II podkreślił, iż 
Orędzie z Fatimy jest dziś bardziej aktualne niż w 1917 r. 
 

 
 
Tak jak już powiedziałem wcześniej, w maju 2010 roku, Papież 
Benedykt XVI przestrzegał, że łudziłby się ten, kto sądziłby, że 
prorocka misja Fatimy została zakończona. Trzeba jednak zapy-
tać, skąd ta ważność Orędzia Fatimskiego? Dlaczego Kościół tak 
bardzo podkreśla jego aktualność? Otóż dlatego, iż Europa, zmę-
czona chrześcijaństwem, stara Europa, naznaczona doświadcze-
niem wojującego komunizmu i ateizmu (ateizm to pierwszy 
grzech o jakim mówi Matka Boża w Fatimie), Europa ma dziś za 
zadanie ocalić chrześcijaństwo, które od 2000 lat przekształcało 
ludzkie istnienie. To na tym polu – jak to celnie zauważył Jan 
Paweł II – toczy się największa bitwa duchowa od ponad dwu-
dziestu wieków. Choć nie wszyscy katolicy są tego świadomi! 
 
Faktycznie, postępujące zeświecczenie Europy, uderza w same 
fundamenty chrześcijańskiego społeczeństwa. Z jednej strony, 
wielu ludziom wydaje się, że Boga do niczego nie potrzebują. Z 

drugiej zaś strony, istnieje realne zagrożenie wojną. Matka Boża 
w Fatimie mówiła o tym wszystkim. Dlatego i dziś zadaniem 
naszym jest angażować się w to, o co Ona prosiła. Nade wszystko 
w prowadzeniu ludzi do Boga; aby serca tych, którzy Boga odrzu-
cili, do Niego powróciły. To właśnie na tym polega obiecane 
zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi. Faktycznie, w Orędziu 
Fatimskim widzimy ogromną troskę Maryi o zbawienie dusz. 
Matka Boża mówiła widzącym, że wiele dusz gubi się, bo nikt sie 
za nie, nie modli; nikt się za nie, nie poświęca. 
 
Już prawie rok temu, dokładnie 13 października 2013 r., na Placu 
św. Piotra w Rzymie, zgromadziły się tłumy wiernych z całego 
świata. To w ich obecności Papież Franciszek poświęcił świat 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Uczynił to przed figurą Matki Bożej 
Różańcowej z kaplicy Objawień w Sanktuarium Maryjnym w 
Fatimie, prosząc Maryję, aby pomogła nam „ożywić i pogłębić 
naszą wiarę”, gdyż okazją do tego był Dzień Maryjny w Roku 
Wiary. W obecności ponad 15o tys. wiernych, Ojciec Święty od-
mówił akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi mo-
dląc się tymi słowami:  
 
Matko Boża Fatimska, przyjmij z macierzyńską łaskawością 
akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością, 
 w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku 
Chroń nasze życie w Twoich ramionach 
Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra 
ożywiaj i posilaj wiarę 
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję 
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie 
prowadź nas wszystkich po drogach świętości. 
 
Prosił Ją również o to, by: nauczyła nas swojej miłości i szczegól-
nego upodobania dla maluczkich i ubogich, dla wykluczonych i 
cierpiących, dla grzeszników i serc zagubionych. 
 
Moi Drodzy, żyjemy w świecie naznaczonym głębokimi podzia-
łami i wrogością. To co się dzieje na Ukrainie grozi wybuchem 
kolejnej wojny światowej. Połowa świata arabskiego jest w stanie 
wojny. Różnego rodzaju ugrupowania terrorystyczne posuwają 
się do przerażających okrucieństw. Najbardziej na tym cierpią 
osoby bezbronne: dzieci i starcy. Gdzie znajduje się przyczyna 
tego stanu rzeczy? W sercu człowieka! To zło i grzech, które są w 
jego sercu rodzą podziały, konflikty i wojny. A więc, jedynie 
prawdziwe i szczere nawrócenie serc, mogą zaprowadzić pokój 
tak w wewnątrz każdego człowieka jak i na całym świecie. Oto 
dlaczego Orędzie Fatimskie jest dziś tak bardzo aktualne! 
 
Ożywiać wiarę i rozpalać miłość, było też pasją Założyciela Pallo-
tynów, św. Wincentego Pallottiego. Na tym też polega Nowa 
Ewangelizacja. 
 
Drodzy Bracia i Siostry! 
 
Maryja jest kobietą wiary; Ona jest Matką Bożej Miłości. Ona jest 
Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. jest Królową Apostołów. jest Zwia-
stunką z Fatimy. A więc, Drodzy Bracia i Siostry, i my poświećmy 
się, oddajmy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech naszą bronią 
będzie święty różaniec. To on pomoże nam pokonać zło, a pro-
mować Królestwo Boże, którego bogactwem jest pokój i miłość. 
Życzę Wam, by to sanktuarium było zawsze źródłem, z którego 
tryska łaska i Boże błogosławieństwo. By ci wszyscy, którzy tu 
przybywają mogli doświadczyć miłości i troskliwej opieki Maryi. 
Niech Ona uczy nas być prawdziwymi uczniami swego Syna, 
Jezusa Chrystusa. Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Kościoła, 
Królowo Pokoju, bądź nam Opiekunką i Przewodniczką do Boga. 
Amen. Krzeptówki, 14 września 2014 r.                       Za: InfoSac
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Świadectwo męczenników poucza nas, 
abyśmy pocieszenia szukali tylko u Pana 
Boga – mówił Franciszek w homilii nie-
szporów. Odprawił je w katedrze w Tiranie 
wraz z albańskim duchowieństwem, oso-
bami konsekrowanymi, seminarzystami 
oraz członkami ruchów kościelnych. Li-
turgię poprzedziły świadectwa ofiar ko-
munistycznych prześladowań: kapłana 
skazanego na śmierć i zakonnicy, która 
potajemnie chrzciła i roznosiła chorym 
Komunię. Ich słowa zrobiły na Franciszku 
wielkie wrażenie.  
 
W homilii podczas nieszporów Papież 
zwrócił się także do osob konsekrowa-
nych w następujących słowach: 
 
Biorąc pod uwagę, że ciągle brakuje ka-
płanów i osób konsekrowanych, Pan 
Jezus powtarza także wam: „Żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało! 
Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robot-
ników na swoje żniwo” (Mt 9,37-38). Nie 
wolno zapominać, że modlitwa ty wycho-
dzi od spojrzenia: spojrzenia Jezusa, który 

widzi obfitość zbiorów. Czy i my mamy to 
spojrzenie? Czy potrafimy rozpoznać 
obfitość owoców, jakie zrodziła łaska Boża 
i ogrom pracy do wykonania na niwie 
Pańskiej? Z tego spojrzenia wiary na Bożą 
niwę rodzi się modlitwa, codzienne i 
przynaglające błaganie o powołania ka-
płańskie i zakonne. 
 

  
Wy, drodzy seminarzyści i wy drodzy 
postulanci i nowicjusze jesteście owocem 
tej modlitwy Ludu Bożego, która zawsze 
poprzedza i towarzyszy waszej osobistej 
odpowiedzi. Kościół w Albanii potrzebuje 
waszego entuzjazmu i waszej wspaniało-
myślności. Czas, który obecnie poświęca-
cie solidnej formacji duchowej, teologicz-

nej, wspólnotowej i duszpasterskiej jest 
owocny, po to, aby jutro odpowiednio 
służyć Ludowi Bożemu. Ludzie bardziej 
niż nauczycieli szukają świadków, pokor-
nych świadków miłosierdzia i czułości 
Boga; kapłanów i zakonników na wzór 
Jezusa Dobrego Pasterza, zdolnych do 
przekazywania wszystkim miłości Chry-
stusa. 
 
W związku z tym, wraz z wami i z całym 
narodem albańskim pragnę podziękować 
Bogu za wielu misjonarzy i misjonarek, 
których działania miały decydujące zna-
czenie dla odrodzenia Kościoła w Albanii i 
nadal mają bardzo duże znaczenie. Przy-
czynili się oni w znacznym stopniu do 
umocnienia dziedzictwa duchowego, 
jakie zachowali albańscy biskupi, kapłani, 
osoby konsekrowane i świeccy, pośród 
ciężkich prób i cierpień. Myślimy o wiel-
kiej pracy wykonanej przez instytuty 
zakonne na rzecz przywrócenia edukacji 
katolickiej: praca ta zasługuje na uznanie i 
wsparcie.         Za: www.radiomaryja.pl

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Nominację dla biskupa Anthony Fishera ogłosił papież Franci-
szek. 54-letni dominikanin powróci w ten sposób do swojego 
rodzinnego miasta, w którym przez kilka lat pracował jako biskup 
pomocniczy. Nowy arcybiskup Sydney zajmie miejsce kard. Geo-
rge’a Pella, mianowanego niedawno prefektem nowego waty-
kańskiego Sekretariatu ds. Ekonomicznych. 
 
Anthony Fisher urodził się w Sydney w 1960 roku. Na tamtejszym 
uniwersytecie studiował historię i prawo, a potem pracował jako 
prawnik w jednej z australijskich firm. W 1985 roku wstąpił 
do dominikanów. Przygotowywał się do kapłaństwa 
w Melbourne, gdzie skończył studia teologiczne. Przez pewien 
czas zajmował się sprawami imigrantów i uchodźców w ośrodku 
badań społecznych w Kings Cross. 14 września 1991 roku przyjął 
święcenia kapłańskie. 
 
Dalsze studia zwieńczył doktoratem z bioetyki na uniwersytecie 
w Oxfordzie. W latach 1995-2000 był wykładowcą 
na Australijskim Uniwersytecie Katolickim. Przez kolejne trzy lata 
kierował Instytutem ds. Małżeństwa i Rodziny im. Jana Pawła II 
w Melbourne. Do dziś pozostaje profesorem teologii moralnej 
i bioetyki w tym właśnie Instytucie. Przez kilka lat był także magi-
strem braci studentów i socjuszem prowincjała Australii. 
 
W 2003 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomoc-
niczym archidiecezji Sydney. Przez siedem lat bp Fisher pracował 
w niej m.in. jako wikariusz biskupi ds. życia i zdrowia 
oraz przewodniczący Rady Szkół Katolickich. Pełnił także posługę 
proboszcza w parafii Matki Bożej Gwiazdy Morza w Watson Bay. 
 

8 stycznia 2010 roku Benedykt XVI mianował go biskupem Par-
ramatty. Jako ordynariusz nadzorował wprowadzenie w życie 
diecezjalnego planu duszpasterskiego. Plan ten wyznaczył diece-
zji dwa ważne cele: wzrost wiary i dzielenie się nią z innymi. 
 

 
 
Wracając do rodzinnej diecezji, arcybiskup Fisher będzie mógł 
także w niej realizować swoje biskupie motto: Veritatem facientes 
in caritate – mówić prawdę w miłości. 
 
Jako ordynariusz diecezji Parramatta biskup Fisher zaprosił 
do niej także polskich dominikanów. We wrześniu 2013 roku 
posługę podjął tam o. Paweł Barszczewski. Obecnie kolejni bracia 
przygotowują się do wyjazdu na antypody, by wesprzeć tamtej-
szy Kościół w posłudze wobec studentów i rodzin. 

 Więcej na: www.dominikanie.pl
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.dominikanie.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/09/dominikanie.pl_5.jpg
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NOWĄ BŁOGOSŁAWIONĄ 
 
W Como na północy Włoch została dziś 
wyniesiona do chwały ołta-
rzy Giovannina Franchi. Założycielka 
Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Matki 
Bożej Bolesnej zmarła tam prawie półtora 
wieku temu, w roku 1872, mając niespeł-
na 65 lat. Beatyfikacji przewodniczył w 
imieniu Papieża prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. 
 
„Za przykładem Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Giovannina Franchi będąc 
bogatą stała się uboga – stwierdził kard. 
Angelo Amato zapytany przez Radio 
Watykańskie o życie i dzieło nowej błogo-
sławionej. Wykorzystała swe znaczne 

dobra materialne, by ulżyć chorym w 
cierpieniach.  
 

 
 
W tym celu założyła Zgromadzenie Sióstr 
Pielęgniarek Matki Bożej Bolesnej, do dziś 
pracujące na polu miłosierdzia we Wło-
szech, Szwajcarii i Argentynie. Urodziła się 
w Como 24 czerwca 1807 r. w jednej z 

najbogatszych rodzin tego miasta. Miała 
zawrzeć małżeństwo, ale przedwczesna 
śmierć narzeczonego wzbudziła w niej 
gorące pragnienie oddania się apostol-
stwu katechetycznemu i charytatywne-
mu. Była jeszcze młoda, gdy zmarli jej 
rodzice, po których odziedziczyła znaczny 
spadek. Czerpiąc z niego, poświęciła się z 
większą gorliwością służbie chorym, 
zwłaszcza w domach i więzieniach, oraz 
najuboższym. Założyła Zgromadzenie 
Sióstr Pielęgniarek Matki Bożej Bolesnej, 
którego misją jest pomoc potrzebującym, 
szczególnie odwiedzanie chorych w do-
mach. Matka Giovannina zmarła w Como 
23 lutego 1872 r., zarażona szalejącą w 
mieście czarną ospą, gdy ofiarnie opieko-
wała się chorym w jego domu”.                        

Za: Radio watykańskie 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
W niedzielę, 14 września br., o godz. 12:00 w kaplicy parafii pw. 
św. Jana Ewangelisty i św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mińsku na 
Białorusi obowiązki proboszcza objął nasz współbrat ks. Oleg 
Szpieć TChr.  
 

 
 
W imieniu księdza arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza wpro-
wadzeniu na urząd proboszcza przewodniczył ks. dziekan prałat 
Władysław Zawalniuk, który gorąco powitał ks. Olega i wyraził 
serdeczne życzenia obfitości Bożych łask i natchnienia Ducha 

Świętego w realizacji powierzonego zadania. Podziękował rów-
nież ojcom franciszkanom, którzy przekazali parafię i poprosił 
parafian o modlitwę za nowego duszpasterza. Po obrzędach 
wprowadzenia na urząd proboszcza, ks. Oleg Szpieć TChr prze-
wodniczył uroczystej Mszy św. Zwracając się do licznie zebranych 
wiernych wyraził szczerą chęć służenia Bogu i ludziom w tej para-
fii, jak również obiecał duszpasterską gorliwość w budowaniu 
Kościoła jako wspólnoty wierzących, a w krótkiej perspektywie 
również i budowania kościoła w postaci sakralnej budowli, na 
którą parafia oczekuje. 
 
Na zakończenie Mszy św. wikariusz prowincjała o. Piotr Szczepań-
ski, przedstawiciel ojców franciszkanów,  podziękował zgroma-
dzonym wiernym i ustępującemu ojcu proboszczowi za lata 
współpracy w tworzeniu i rozwijaniu parafii. Ks. Rektor WSD An-
drzej Łysy TChr, w imieniu Przełożonego Generalnego Towarzy-
stwa Chrystusowego, wyraził szczerą nadzieję, że nasi współbra-
cia będą godnie kontynuowali dzieło budowy kościoła w Mińsku, 
co przyczyni się do duchowego odrodzenia chrześcijaństwa na 
Białorusi, jak również będzie będzie miejscem spotkania i modli-
twy dla rodaków poszukujących polskiego duszpasterstwa w 
stolicy Białorusi. Do księdza Olega ma dołączyć jako wikariusz ks. 
Włodzimierz Maruszewski TChr, który dotychczas pracował dusz-
pastersko w parafii pw. Chrystusa Króla w Stargardzie Szczeciń-
skim. ks. Andrzej Łysy TChr                           Za: www.chrystusowcy.pl                                                                     

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WYCHOWAWCY PALLOTYŃSCY NA SPOTKANIU W RZYMIE 
 
W dniach 10-17 września br. odbyło się 
Międzynarodowe Spotkanie Formatorów 
Pallotyńskich, zorganizowane przez sekre-
tariat ds. formacji przy Zarządzie General-
nym. 
 
Ksiądz Francois Harelimana SAC, sekretarz 
generalny ds. formacji, zaprosił nas do 
domu rekolekcyjnego Naszej Pani Matki 
Miłosierdzia w Rzymie. Udział w spotkaniu 
wzięło niemal 60 osób z całego świata. 
Byli obecni nasi współbracia (odpowie-
dzialni za każdy etap formacji) z Brazylii, 
Portugalii, Indii, Rwandy, Konga, Kameru-
nu, Stanów Zjednoczonych, Francji, 
Włoch, Niemiec i oczywiście z Polski. Były 

także obecne przedstawicielki żeńskich 
gałęzi: Siostry Misjonarki Apostolstwa 
Katolickiego z Rzymu, Polski, Afryki, Indii i 
Brazylii, oraz Siostry Apostolstwa Katolic-
kiego z Rzymu, Stanów Zjednoczonych, 
Indii i Brazylii. 
 
Zjazd rozpoczęliśmy 10 września wieczo-
rem. Po kolacji odbyło się spotkanie, 
podczas którego każdy z uczestników 
miał możliwość przedstawienia się i krót-
kiej prezentacji swojej posługi w Zgroma-
dzeniu. Kolejny dzień zaczęliśmy wspólną 
Jutrznią. Po śniadaniu słowo zabrali Prze-
łożeni Generalni, którzy ukierunkowali nas 
na pewne wątki naszej pracy w czasie 

Spotkania. Zostaliśmy również podzieleni 
na grupy językowe, w których podejmo-
waliśmy tematy związane z formacją w 
naszych Zgromadzeniach. W tym czasie 
mogliśmy także zapoznać się z pewnymi 
warunkami pracy formacyjnej w całym 
pallotyńskim świecie. 
 
Takie spotkania i dzielenie się doświad-
czeniami posługi formatora, były bardzo 
owocne i pozwalały na szersze spojrzenie 
w kwestii towarzyszenia powołanym. 
Pojawiło się wielu ciekawych prelegen-
tów, którzy wieloaspektowo wprowadzili 
nas w kwestie związane z powołaniem do 
życia konsekrowanego (współbracia pal-

http://www.chrystusowcy.pl/
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lotyni, siostry pallotynki a także wykła-
dowcy Uniwersytetu Gregoriańskiego).  
 
Ważnym momentem było wystąpienie 
kardynała Joao Braz de Aviz, który jest 
prefektem Kongregacji ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego. W swojej prelekcji 
Ksiądz Kardynał ukazał pewne wyzwania, 
które pojawiają się w czasie formacji do 
życia konsekrowanego, przekazał kilka 
trafnych uwag i wskazówek wobec kon-
kretnych problemów formacyjnych. 

W czasie całego spotkania mieliśmy także 
okazję do integracji kulturowej. Służyły 
temu wieczory kulturalne, podczas któ-
rych konkretne grupy językowe przygo-
towywały rożne prezentacje, zabawy i 
tańce obecne w ich krajach. Natomiast 14 
września udaliśmy się do grobu naszego 
Ojca Założyciela, gdzie sprawowaliśmy 
Eucharystię. Później poszliśmy na Plac św. 
Piotra i tam razem z Ojcem Świętym mo-
dliliśmy się modlitwą Anioł Pański.  
 
Każdego dnia spotykaliśmy się również na 
adoracji Najświętszego Sakramentu, 

wspólnej Liturgii Godzin i pracy w gru-
pach. Mogliśmy także posłuchać o pew-
nych inicjatywach, wyzwaniach i proble-
mach, z jakimi zmagają się nasi współbra-
cia i siostry w całym naszym pallotyńskim 
świecie. Nasz kraj reprezentowali nastę-
pujący współbracia: ks. Waldemar Pawlik 
SAC, ks. Wiesław Guła SAC, ks. Krzysztof 
Wernicki SAC, ks. Artur Stępień SAC, ks. 
Andrzej Tekieli SAC i ks. Michał Wójciak 
SAC. Z ramienia sióstr pallotynek obecne 
były s. Jolanta Wagner SAC i s. Weronika 
Sakowska SAC z Kamerunu. ks. Michał 
Wójciak SAC             Za: www.sac.org.pl

_______________________________________________________________________________________  
 

 

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września br. polscy 
saletyni objęli parafię pw. St. Peter and All Souls w Peterborough. 
Przekazanie parafii i wręczenie kluczy do kościoła nowemu pro-
boszczowi ks. Adamowi Sowie MS przez ordynariusza diecezji 
East Anglia bp Alana Hopesa odbyło się podczas Mszy św. o 
10.40. Władze polskiej prowincji reprezentowali ks. prowincjał 
Andrzej Zagórski MS i sekretarz prowincjalny ks. Karol Porczak 
MS. 
 
Biskup Hopes podkreślił w homilii, że proboszcz parafii powinien 
być przede wszystkim człowiekiem modlitwy, Eucharystii i po-
jednania. Przypomniał, że doktryna, którą będzie głosił, ma być 
zgodna z powszechnym nauczaniem Kościoła. 
 
Oprócz ks. proboszcza Adama Sowy MS duszpasterzami w parafii 
będą ks. Waldemar Śmiałek MS i ks. Damian Kramarz MS. 

 
 
Polscy saletyni posługę w Anglii rozpoczęli w 1990 r. Obecnie 
pracują w parafiach: Dagenham, Goodmayes, Harlow, Rainham w 
diecezji Brentwood oraz St. Ives i Peterborough w diecezji East 
Anglia.                                                                         Za: www.saletyni.pl   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Papież upoważnił Kongregację Spraw 
Kanonizacyjnych, przyjmując na audiencji 
prywatnej jej prefekta kard. Angelo Ama-
to, do promulgowania trzech kolejnych 
dekretów.  
 
Dotyczą one cudów przypisywanych 
wstawiennictwu trojga założycieli po-

wstałych w XIX wieku żeńskich zgroma-
dzeń zakonnych. Dwoje z nich to Włosi: 
bł. Maria Krystyna od Niepokalanego 
Poczęcia, beatyfikowana przez Jana Pawła 
II, i sługa Boży bp Pio Alberto del Corona z 
zakonu dominikanów. Trzecią jest Kana-
dyjka, sługa Boża s. Marie-Élisabeth Tur-
geon. 
 
Przy tej samej okazji Ojciec Święty za-
twierdził głosowanie sesji zwyczajnej 
kardynałów i biskupów opowiadające się 
za kanonizacją bł. Josepha Vaza ze zgro-

madzenia filipinów. Żyjący na przełomie 
XVII i XVIII w. duchowny, urodzony w 
Indiach, był misjonarzem zasłużonym dla 
ewangelizacji Cejlonu. Jan Paweł II beaty-
fikował go w 1995 r. podczas swej podró-
ży do Sri Lanki. Tamtejszy Kościół liczy na 
jego kanonizację w czasie papieskiej 
wizyty planowanej na styczeń przyszłego 
roku. Dzisiejsza decyzja Franciszka czyni 
te nadzieje realnymi.  

Za: Radio watykańskie

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.pl przekazała 15 000 
EURO grecko-katolickiej parafii w Kaa na północy Libanu na 
ośrodek zdrowia, który obsługuje kilkunastotysięczną rzeszę 
uchodźców z Syrii. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 
nowego sprzętu medycznego lub przedłużenie dziennej pracy 
ośrodka. 
 
Ośrodek zdrowia w Kaa, w miejscowości położonej na północy 
kraju, tuż przy granicy z Syrią założył ks. Elian Nasrallah, greckoka-
tolicki proboszcz miejscowej parafii na początku lat 90–tych. 
Pierwotnie służył tylko miejscowej ludności i obsługiwał około 
500 osób na miesiąc. Po wybuchu wojny domowej w Syrii w 2011 
r., Kaa było pierwszą miejscowością, w której pojawili się uchodź-
cy z Syrii, głownie z syryjskiej miejscowości Homs i okolic. Obec-

nie ośrodek przyjmuje 2500 pacjentów miesięcznie. Najbardziej 
obleganymi specjalistami są ginekolog, pediatra, dermatolog. 
Pacjenci mogą też korzystać z darmowej apteki. Pilną potrzebą 
jest przedłużenie pracy ośrodka do godzin wieczornych, gdyż nie 
jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich, dlatego są potrzebne pienią-
dze: na pensje dla lekarzy i pielęgniarek, ponieważ system wolonta-
riacki się nie sprawdził – mówi proboszcz, ks. Nasrallah. W tej chwi-
li tylko raz w tygodniu po popołudniu ekipa lekarzy i pielęgniarek 
udaje się do jednego z obozów, by udzielać na miejscu pomocy 
ambulatoryjnej. 
 
Drugą potrzebą jest zakup nowego sprzętu. Moim marzeniem jest 
zakup mammografu, który będzie służył nie tylko syryjskim, ale 
również i miejscowym kobietom, gdyż stali mieszkańcy czują się 

http://www.saletyni.pl/
http://salvatti.pl/
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coraz bardziej zepchnięci na dalszy plan – dodaje ks. Elian. Miej-
scowość Kaa, która liczy około 5 tys. mieszkańców jest otoczona 
obozami dla uchodźców, w których mieszka około 20 tys. Syryj-
czyków. Oprócz szpitala, ks. Nasrallah prowadzi również przed-
szkole i szkołę dla uchodźców. Była to pierwsza szkoła dla 
uchodźców w Libanie. Obecnie uczy się tam ponad 250 dzieci, od 
3 do 12 roku życia. Uczniowie mają zajęcia z języka arabskiego, 
angielskiego, francuskiego oraz matematyki a także zajęcia pla-
styczne. Wciąż spotykam się z prośbami, aby przyjąć więcej dzie-
ci, ale dopóki nie wyremontuję dodatkowej sali, jest to nie moż-
liwe – komentuje Ksiądz Proboszcz.  
 
Planujemy kolejne zbiórki na rzecz syryjskich uchodźców w Liba-
nie, gdyż potrzeby są ogromne – mówi ks. Jerzy Limanówka, 
prezes Fundacji Salvatti.pl. Po moim pobycie w Kaa i Libanie 
widzę również, że pomocy potrzebują też libańscy chrześcijanie, 
gdyż jest to ostatni kraj na Bliskim Wschodzie, gdzie wyznawcy 
Chrystusa cieszą się względną wolnością. 

 

 
 
Z polskich organizacji pozarządowych oprócz Pallotyńskiej Fun-
dacji Misyjnej Salvatti.pl syryjskim uchodźcom w Libanie pomaga 
Caritas Polska i Polskie Centrum Pomocy Zagranicznej Za: InfoSac 

 
 

 
 
Franciszkanie z gdańskiej prowincji św. 
Maksymiliana zapraszają do włączenia się 
w akcję modlitewną „Strzał w dziesiątkę”. 
Od dłuższego już czasu otrzymujemy 
wiele smutnych wiadomości o prześla-
dowaniach naszych braci chrześcijan 
w różnych krajach na świecie (przede 
wszystkim w Syrii, Iraku czy w krajach 
Afrykańskich). Wyznawcy Chrystusa są 
poniżani, wyrzucani z domów, torturowa-
ni i brutalnie mordowani. Nie mają prawa 
ani możliwości chodzić do kościoła, mo-
dlić się publicznie czy nosić krzyża lub 
różańca. Właśnie dlatego chcemy wspo-
móc ich naszą modlitwą. Sami, choć bory-
kamy się z różnymi utrapieniami codzien-
ności, żażywamy pokoju – możemy pójść 
swobodnie do kościoła, nikt nie nastaje na 
nasze życie dlatego, że wierzymy w Jezu-
sa. Pozostać obojętnym wobec cierpienia 
naszych braci oznaczałoby nie wypełnić 
słów Jezusa: „Czego nie uczyniliście dla 
jednego z tych najmniejszych…” 
 
Akcja modlitewna zainicjowana została w 
klasztorach i wspólnotach franciszkań-
skich prowincji św. Maksymiliana z siedzi-
bą w Gdańsku jako odpowiedź na apel 
papieża Franciszka, jednak zakonnicy 
zapraszają wszystkich do włączenia się do 
wspólnej modlitwy. Nazwa akcji „Strzał w 
dziesiątkę” nawiązuje do jednej dziesiątki 
różańca i do trafności odmawiania tej 
modlitwy jak najczęściej. I taka też jest 
akcja: codziennie odmawia się jedną 
dziesiątkę w intencji prześladowanych 
chrześcijan. 
 
Włączyć się może każdy, bez żadnych 
specjalnych zobowiązań. Jedna dziesiątka 
różańca nie zajmuje wiele czasu, ale od-
mówiona z serca i połączona z modlitwą 
wielu innych osób jest potężną bronią 

przeciw złu i ma wielką siłę wypraszania 
łaski dla potrzebujących. 
 

 
 
Rozpoczynamy 1 października. Akcja 
kończy się wraz z końcem miesiąca, ale 
przecież modlitwa może (i powinna) 
trwać nieustannie. „Strzał w dziesiątkę” 
jest tak naprawdę tylko przypomnieniem, 
zachęceniem do tego, co jest naszą po-
winnością. 
 
Redakcja FranciszkanieTV przygotowała 
logo i plakat informujący o akcji, a także 
zapowiedź-zaproszenie filmowe. Do akcji 
włączyć się można na facebooku. 
 
Prosimy o – w miarę możliwości – rozpo-
wszechnianie idei franciszkańskiej akcji 
modlitewnej „Strzał w dziesiątkę” (do 
pobrania plakat i baner). Organizatorem 
jest prowincja św. Maksymiliana 
i Skrzynka Modlitwy.  

Za: www.franciszkanie.gdansk.pl  

Sercański Ośrodek Krzewienia Kultu Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Lublinie, 
Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadze-

nia Księży Najświętszego Serca Jezuso-
wego w Stadnikach oraz Parafia Dobrego 
Pasterza w Lublinie zapraszają do Domu 
Zakonnego Księży Sercanów w Lublinie 
(ul. Radzyńska 3a)  w dniu 2 października 
2014 r. na sympozjum W misji wynagra-
dzania Bogu przez Serce Jezusa 
Program: 
8.45 Przywitanie gości (KS. JERZY WEŁNA 
SCJ) 
9.00 Idea wynagrodzenia w ujęciu Stare-
go Testamentu (KS. DR KRZYSZTOF 
NAPORA SCJ) 
9.20 Wynagrodzenie jako sposób ujmo-
wania soteriologii (KS. PROF. JANUSZ 
KRÓLIKOWSKI) 
9.40 Problematyka wynagrodzenia w 
życiu świętych: od Ojców Kościoła do św. 
Małgorzaty Marii Alacoque – wybrane 
sylwetki (KS. DR CZESŁAW NOWOROLNIK) 
10.00 Przerwa 
10.50 Wynagrodzenie w przekazie Świętej 
z Paray-le-Monial, św. Klaudiusza de la 
Colombière’a i o. Leona Jana Dehona (KS. 
DR LESZEK POLESZAK SCJ) 
11.10 Wynagrodzenie w duchowości św. 
s. Faustyny Kowalskiej (KS. PROF. MAREK 
CHMIELEWSKI) 
11.30 Czy i jak propagować dziś ducho-
wość wynagrodzenia Sercu Jezusa w 
kontekście nauczania św. bpa Józefa 
Pelczara (S. DR CECYLIA NATALIA TENDAJ 
SłNSJ) 
11.50 Dyskusja 
12.30 Msza Święta 
13.30 Obiad 
14.30 Wynagrodzenie Sercu Jezusa w 
nauczaniu papieży XX i XXI wieku (KS. DR 
EUGENIUSZ ZIEMANN SCJ) 
14.50 Znaczenie kultu Serca Jezusowego 
w rozwoju współczesnego duszpaster-
stwa parafialnego (KS. DR PAWEŁ 
GABARA) 
15.10 Eucharystia objawieniem i darem 
Najśw. Serca Pana Jezusa w dziele wyna-

https://www.facebook.com/events/542628302549382
http://skrzynkamodlitwy.pl/
http://www.franciszkanie.gdansk.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/09/franciszkanie.gdansk.pl_1.jpg


          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              

 11 

grodzenia (O. DR ZDZISŁAW KLAWKA 
CSSR) 
15.30 Dyskusja 
16.00 Podsumowanie 
16.15-17.00 Adoracja wynagradzająca i 
zakończenie sympozjum 
 
Ze względów organizacyjnych uprzejmie 
prosimy o zgłoszenie telefonicznie (602 232 
155) lub mailowo (eugenio@kr.onet.pl) 
swojej obecności na sympozjum i potwier-
dzenie skorzystania z przewidzianego posił-
ku w terminie do 27 września 2014 roku. Za 
udział w sympozjum i obiad – ofiara do-
wolna. 
 

 
15. Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy 
Ojca Pio odbędzie się w dniach 25-28 
września 2014 roku na Jasnej Górze w 
Częstochowie pod hasłem „Nawróćcie się 
i wierzcie w Ewangelię” i wprowadzi nas w 
kolejny rok pracy oparty na aktualnym, 
czteroletnim programie duszpasterskim 
Kościoła w Polsce „Przez wiarę i chrzest do 
świadectwa”.  
 
Podobnie jak w minionym roku Kongres 
na Jasnej Górze będzie składał się z 
dwóch części. Pierwsza będzie miała 
charakter wykładowo-formacyjny. Z każ-
dej Grupy Modlitwy może wziąć w niej 

udział zgłoszona wcześniej reprezentacja, 
składająca się maksymalnie z 5 osób. 
Druga część kongresu będzie modlitew-
nym czuwaniem i zostanie otwarta dla 
wszystkich pielgrzymów, bez konieczno-
ści wcześniejszej rejestracji. 
 

 
 
Pierwsza część kongresu rozpocznie się 
25 września (czwartek) wieczorną Eucha-
rystią w kaplicy Domu Pielgrzyma, a za-
kończy 27 września (sobota) obiadem. 
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w 
Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze, w 
którym odbędą się będą wszystkie spo-
tkania kongresowe i spożywane będą 
posiłki. Wybrane spotkania modlitewne 
będą się także odbywały w Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej Górze. 

 
Po sobotnim obiedzie, który zakończy 
pierwszą część kongresu, opuścimy Dom 
Pielgrzyma, by udać się na Przeprośną 
Górkę (będzie możliwość skorzystania ze 
zorganizowanego transportu), gdzie wraz 
z innymi pielgrzymami, którzy przybędą 
tam bezpośrednio, weźmiemy udział w 
drodze krzyżowej i w Eucharystii w tam-
tejszym Sanktuarium Świętego Ojca Pio, a 
następnie wrócimy do Kaplicy Cudowne-
go Obrazu na Apel Jasnogórski i całonoc-
ne czuwanie Grup Modlitwy i czcicieli 
Ojca Pio przed tronem Królowej Polski. To 
modlitewne czuwanie i cały kongres 
zakończy się 28 września (niedziela) nad 
ranem. Dla chętnych istnieje w tym roku 
możliwość przedłużenia pobytu w Domu 
Pielgrzyma na trzecią dobę, do niedzieli 
do godz. 9.00. 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w kongresie przedstawicieli każdej 
Grupy Modlitwy Ojca Pio w naszej ojczyź-
nie wraz z kapłanami – ich asystentami 
duchowymi. Na drugą część kongresu – 
czuwanie modlitewne na Przeprośnej 
Górce i w Kaplicy Cudownego Obrazu – 
zapraszamy wszystkich członków Grup 
Modlitwy i wszystkich czcicieli św. Ojca 
Pio z całej Polski. Do zobaczenia w Czę-
stochowie!                   Za: www.kapucyni.pl 

 

 
 

 
W związku ze zbliżającym się Rokiem 
Życia Konsekrowanego na życzenie prze-
wodniczącego KWPZM O. Janusza Soka 
przedstawiamy ofertę dla wspólnot życia 
konsekrowanego, przygotowaną przez 
producentow z Telewizji Polskiej. 
 
 
Witam Szczęść Boże  
 
Chciałem serdecznie zaprosić do udziału 
w realizacji programów na antenie TVP 

pokazujących wspólnoty zakonne, syl-
wetki ważnych postaci Kościoła, Parafie, 
akcje ewangelizacyjne i duszpasterskie, 
uroczystości jubileusze.  
 
Co tydzień 20. minutowy odcinek będzie 
emitowany na antenie TVP, a następnie 
wielokrotnie powtarzany.  
 
Poniżej link do strony programu i przy-
kładowy film o Wspólnocie Zakonnej 
Karmelitów Bosych  
 

 Zapraszam do kontaktu tel 604 557 835  
Z wyrazami szacunku i Czci  
 
Łukasz Lech  
Współautor programu "Parafia z Sercem" 
na antenie TVP  
 
http://www.tvp.pl/krakow/parafia-z-
sercem/wideo/karmelici-bosi-cz-
1/16080908  

 

 

file:///C:/Users/KWPZM_1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1PM861YC/eugenio@kr.onet.pl
http://www.tvp.pl/krakow/parafia-z-sercem/wideo/karmelici-bosi-cz-1/16080908
http://www.tvp.pl/krakow/parafia-z-sercem/wideo/karmelici-bosi-cz-1/16080908
http://www.tvp.pl/krakow/parafia-z-sercem/wideo/karmelici-bosi-cz-1/16080908
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/09/glosojcapio.pl_.jpg
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Odeszli do Pana 

 
 

ŚP. O. JANUSZ SZCZEPAN GŁAZOWSKI (1920-2014) OFMConv 
Były gwardian Niepokalanowa

Śp. Ojciec Janusz Szczepan Głazowski, 
profes wieczysty i kapłan Prowincji Matki 
Bożej Niepokalanej w Polsce, Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych, jubilat 
w Zakonie, zmarł dnia 15 września 2014 
roku w Zamościu, w wieku 93 lat, prze-
żywszy 74 lata w Zakonie i 67 lat w ka-
płaństwie. 
 
Śp. o. Janusz Głazowski urodził się 20 
grudnia 1920 roku, w Sitańcu koło Zamo-
ścia, w rodzinie Pawła i Apolonii z domu 
Skiba. Po zakończeniu nauki w szkole 
powszechnej, w 1935 roku wstąpił do 
Małego Seminarium Misyjnego w Niepo-
kalanowie. Ojciec Janusz był jednym z 
ostatnich świadków życia świętego ojca 
Maksymiliana, spotkał go w początkach 
swego życia zakonnego. W 1939 roku zdał 
małą maturę i cztery dni po powstaniu 
Prowincji Matki Bożej Niepokalanej roz-
począł nowicjat pod kierunkiem o. Jerze-
go Wierdaka. Pierwsze śluby złożył 28 
sierpnia 1940 roku, po czym rozpoczął 
formację klerycką i naukę filozofii w Nie-
pokalanowie. W 1943 został przeniesiony 
do seminarium krakowskiego w celu 
studiowania teologii. Śluby wieczyste o. 
Janusz złożył w 1945 roku w Krakowie. W 
1947 roku przyjął święcenia kapłańskie z 
rąk ks. bp. Stanisława Rosponda. 
 
Po święceniach przez szereg lat pracował 
jako katecheta i duszpasterz parafialny w 
Koszalinie, Łodzi-Łagiewnikach, Ustce, 
Sławnie. W 1959 roku został wybrany 
magistrem nowicjatu braci zakonnych w 
Niepokalanowie. W latach 1966-1970 
pracował w klasztorach: Miedniewice, 
Łódź – ul. Rzgowska, Skarżysko-
Kamienna. W tym czasie o. Janusz dał się 
poznać  jako gorliwy rekolekcjonista i 
misjonarz ludowy. W roku 1970 został 
mianowany gwardianem klasztoru w 
Wyszogrodzie. W 1976 roku wyjechał do 
Wiednia, gdzie pracował jako kapelan w 
poliklinice. Po roku został przeniesiony do 

klasztoru w Duisburgu i podjął pracę w 
tamtejszej parafii. Ojciec Janusz powrócił 
do Polski w 1978 roku do klasztoru w 
Poznaniu, gdzie jego głównym zajęciem 
była posługa w konfesjonale. 
  

 
 
W 1979 roku został przeniesiony do Nie-
pokalanowa, gdzie spełniał funkcje mi-
sjonarza ludowego. Kapituła Prowincjalna 
w 1980 roku powierzyła o. Januszowi 
urząd gwardiana Niepokalanowa. W roku 
1983 został ponownie wybrany przełożo-
nym tego klasztoru oraz został delegatem 
na Kapitułę Generalną. Jak gospodarz 
Niepokalanowa był odpowiedzialny za 
przygotowanie wizyty św. Jana Pawła II. 
Po zakończeniu obowiązku gwardiana 
został przeniesiony do Kalisza. W roku 
1991 powrócił do Niepokalanowa w cha-
rakterze spowiednika i misjonarza ludo-
wego. Od 1994 śp. o. Janusz Głazowski 
przebywał w klasztorze w Zamościu, 
gdzie z wielkim oddaniem angażował się 
w pracę parafialną. Drugim polem dzia-
łalności o. Janusza była opieka duchowa 
nad Siostrami Klaryskami w Sitańcu. 

Święty ojciec Maksymilian pisał, że „wła-
ściwą istotą Niepokalanowa stanowi 
bezgraniczne oddanie się Niepokalanej 
dla podbicia całego świata dla Niej i stąd 
każdy musi być gotowy w każdej chwili 
udać się gdziekolwiek, bez wahania, 
choćby na krańce ziemi i po pewną 
śmierć”. W całym życiu śp. o. Janusza 
Głazowskiego można zauważyć ten rys 
posłuszeństwa, dyspozycyjności i pokor-
nej służby Kościołowi, który wyniósł z 
pierwszych lat formacji w Niepokalano-
wie. Każdego dnia stawiał sprawy Boże na 
pierwszym miejscu, potrafił wiele od 
siebie wymagać, wszystko co robił odno-
sił do Niepokalanej i Jej zawierzał. Praca 
duszpasterska, wychowawcza, posługa 
przełożonego były dla ojca Janusza oka-
zjami do zdobywania serc ludzkich dla 
Chrystusa przez Niepokalaną. Dzięki mą-
drości czerpanej z modlitwy stał się dla 
innych prawdziwym przewodnikiem na 
drodze naśladowania Chrystusa. Ostanie 
lata życia śp. o. Janusza są wymownym 
przykładem pokornego jednoczenia się z 
Chrystusem ciepiącym. 
 
Dziękujemy Bogu za dar śp. ojca Janusza 
Głazowskiego dla naszej wspólnoty pro-
wincjalnej i z wdzięcznością wspominamy 
wszelkie dobro jakie Pan zdziałał przez 
naszego Współbrata. 
 
Pogrzeb śp. Ojca Janusza Głazowskiego 
odbył się dnia 18 września 2014 roku o 
godz. 11.00 w Zamościu. Mszy świętej 
przewodniczył J.E. ks. bp. Marian Rojek, 
Ordynariusz Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej. Okolicznościową homilię 
podczas Mszy świętej wygłosił o. Piotr 
Szczepański, Wikariusz Prowincji. Modli-
twom przy grobie przewodniczył ks. bp. 
Marian Rojek. o. Piotr Żurkiewicz – Sekre-
tarz Prowincji 

 

ŚP. KS. TADEUSZ MUCHA (1975-2014) SDS 
 
Pełni smutku, ale też wiary w zmar-
twychwstanie pragniemy powiado-
mić, że. 16 września w godzinach poran-
nych odszedł do wieczności  w 39 roku 
życia, w 12 roku kapłaństwa, nasz współ-
brat  KS. TADEUSZ MUCHA SDS  
 

Ks. Tadeusz Mucha urodził się 24 paź-
dziernika 1975 roku w Bielsku-Białej. Jak 
napisał w swoim życiorysie, z dnia 14 
czerwca 1995 roku, stan jego zdrowia po 
urodzeniu był na tyle poważny, że został 
ochrzczony w szpitalu przez księdza kape-
lana. Wychowywał się w rodzinie Wiesła-
wa i Marii zd. Malinowskiej. Ma, trzy lata 

starszego brata, Jarosława. Do Szkoły 
Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego uczęszczał w rodzinnej miejsco-
wości. W tym okresie udzielał się jako 
ministrant, lektor i członek grupy mu-
zycznej w parafii p.w. Narodzenia NMP w 
Bielsku-Białej Lipniku. Jak możemy prze-
czytać w jego curriculum vitae, od 1988 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/09/Zrzut-ekranu-2014-09-19-o-23.04.10.png
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roku aktywnie uczestniczył w spotkaniach 
Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań. Od 
dzieciństwa ks. Tadeusz zmagał się z 
licznymi problemami zdrowotnymi, które 
znacząco wpłynęły na jego dalsze życie. 
 
Nowicjat rozpoczął on w dniu 7 września 
1995 roku w Trzebini. Po roku ks. Andrzej 
Drogoś – magister nowicjatu, w swojej 
opinii z dnia 11 czerwca 1996 roku pod-
kreślił cechę, która była stałym motywem 
opinii kleryka Tadeusza w czasie jego 
formacji nowicjackiej i seminaryjnej. 
Radosne i otwarte usposobienie – jego 
znak rozpoznawczy i istotny element 
budujący wspólnotę. Już w tym okresie 
przełożeni zauważyli jego liczne zdolności 
muzyczne i artystyczne, którymi dzielił się 
ze współbraćmi. Pierwszą profesję zakon-
ną złożył w dniu 8 września 1996 roku w 
Trzebini.  
 
Po ukończeniu formacji w nowicjacie 
rozpoczął studia seminaryjne w Bagnie w 
dniu 11 października 1996 roku. W Wyż-
szym Seminarium Duchownym także dał 
się poznać jako dusza towarzystwa i 
człowiek utalentowany muzycznie. Ak-
tywnie angażował się w kleryckim zespole 
muzycznym Vox Nostra oraz innych ko-
łach charytatywnych. W czasie studiów 
filozoficzno-teologicznych w Bagnie ks. 
Tadeusz dzielnie zmagał się z nękającymi 
go chorobami. W lipcu 1998 roku prze-
szedł on operację oczu. Mimo tych trud-
ności i przeciwności rozwijał on swoje 
liczne uzdolnienia. Kolejne opinie wy-
chowawców dają nam możliwość do-
strzeżenia kleryka Tadeusza jako rado-

snego i pełnego optymizmu i zapału 
alumna chętnie dzielącego się swoimi 
talentami: muzycznym, malarskim i aktor-
skim. Profesję wieczystą złożył w Bagnie, 
w dniu 8 września 2000 roku, na ręce ks. 
Prowincjała Bogdana Giemzy. Święcenia 
diakonatu przyjął 29 czerwca 2002 roku w 
Trzebini z rąk bpa Jana Szkodonia. O jego 
dużym zaangażowaniu w dzieło powołań 
świadczy fakt aktywnego włączenia się w 
przeprowadzenie serii rekolekcji Salwato-
riańskiego Ośrodka Powołań w dniach 7 
lipca – 3 sierpnia w Krakowie.  
 

 
Na mocy dekretu z dnia 11 maja 2002 
roku dk. Tadeusz Mucha udał się 25 lipca 
2002 roku do Albanii, gdzie do 6 marca 
2003 roku odbywał swoją praktykę dusz-
pasterską. Tam zrodziło się jego powoła-
nie misyjne. Święcenia kapłańskie przyjął 
w dniu 24 maja 2003 roku w Trzebini z rąk 
kard. Franciszka Macharskiego. Już pod-
czas swojej praktyki złożył podanie z 
prośbą o skierowanie go po święceniach 
prezbiteratu do pracy duszpastersko-
misyjnej w Albanii. Przełożeni odpowie-
dzieli pozytywnie na Jego prośbę i na 

mocy dekretu, z dnia 31 maja 2003 roku, 
został on przeniesiony do wspólnoty Bilaj 
w Albanii. Niestety ponownie dały znać o 
sobie Jego poważne problemy zdrowot-
ne. Dlatego w liście, z dnia 29 maja 2004 
roku, ks. Tadeusz zwrócił się z prośbą o 
zgodę na powrót do Polski i podjęcie 
leczenia.  
 
Skutkiem tych perturbacji zdrowotnych 
został on przeniesiony do Dobroszyc, 
gdzie podjął w dniu 1 lipca 2004 roku 
obowiązki katechety, a od 1grudnia 2004 
roku wikariusza w parafii p.w. Św. Jadwigi 
Śląskiej. W tym okresie rozpoczął on rów-
nież kurację w klinice we Wrocławiu. Od 1 
lipca 2006 roku ks. Tadeusz został prze-
niesiony do Barda Śląskiego, gdzie podjął 
obowiązki kapelana w klasztorze Sióstr 
Urszulanek. Po sześciu latach, na mocy 
dekretu z dnia 29 maja 2012 roku, powie-
rzono mu funkcję duszpasterza Ruchu 
Młodzieży Salwatoriańskiej i przeniesiono 
go do domu zakonnego w Dobroszycach.  
 
W następnych latach, mimo coraz bar-
dziej pogarszającego się stanu zdrowia, 
aktywnie uczestniczył w pracach aposto-
latu RMS. Od 1 lipca 2014 został przenie-
siony do domu zakonnego w Trzebnicy, 
gdzie przebywał aż do śmierci. Ks. Tade-
usz Mucha zmarł w dniu 16 września 2014 
roku w godzinach porannych w Trzebni-
cy. Odszedł do Pana w: 39 roku życia, 11 
roku kapłaństwa i 18 roku życia zakonne-
go.      Opracował: ks. Ireneusz Kiełbasa SDS 

Za: www.trzebnica.sds.pl

 
ŚP. KS. WŁADYSŁAW ZIMNOWODZKI  (1925-2014) SDB 

Dnia 18 czerwca 2014 r. odszedł do Pana 
w wieku 88 lat ks. Władysław Zimno-
wodzki SDB, salezjanin ze wspólnoty pw. 
św. Bernarda w Lądzie. Uroczystości po-
grzebowe odbędą się we wtorek, 23 
września 2014 r., o godz. 11,00 w Lądzie 
nad Wartą 
 
Curriculum vitae: 
Ur. 17.12.1925 r. w Wilnie 
Warszawa, ul. ks. Siemca – Aspirantat 
1941 
Czerwińsk – Nowicjat 1945-48 
Kraków – Profesja wieczysta 25.09.1949 
Kraków – Filozofia 1948-50 

 

Jaciążek (1946/48), Aleksandrów Kujawski 
(1950/51) – Asystencja 
Oświęcim – Teologia 1951/55 
Oświęcim – Prezbiterat: udzielił bp Franci-
szek Jop 24.06.1955 
Oświęcim – Szkoły Salezjańskie, kurs 
artystyczny 1955 r. 
Stobno – duszpasterz 01.07.1955 – 
01.07.1956 
Pniewy – kapelan Sióstr Urszulanek 
01.07.1956 – 01.07.1957 
Otorowo (kapelania) – kapelan Sióstr 
Urszulanek 01.07.1957 – 17.08.2010 
Ląd – spowiednik 18.08.2010 – 18.09.2014 
Requiem aeternam dona ei, Domine… 

Za: www.pila.salezjanie.pl
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