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Zakonnicy muszą się odróżniać od pracowników fabryki czy 
korporacji – przypomniał przewodniczący KEP abp Stanisław 
Gądecki podczas Mszy dla wyższych przełożonych zakonów.  
Wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich w Polsce 1 paź-
dziernika modlili się w kościele Miłosierdzia Bożego i św. Fausty-
ny w Warszawie o owoce ogłoszonego przez papieża Roku Życia 
Konsekrowanego oraz o nowe powołania zakonne. 
 
Abp Gądecki, przywołując postać wspominanej tego dnia w 
liturgii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, mówił o potrzebie wyty-
czania sobie celu w życiu i przestrzegał przed jego „bezcelowo-
ścią”. Przypomniał, że św. Teresa „w życiu zakonnym zadziwiała 
jej dojrzałość duchowa, jej drogą była mała droga dziecięctwa 
Bożego”. Wskazał, że życzliwość oraz miłość pochodząca od 
samego Boga powinny być właściwością każdego zakonnika i 
zakonnicy. 
 
Przełożonym zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo przeradzania 
się życia zakonnego w życie pracownicze „od godziny do godzi-
ny”. Podkreślił, że zakonnicy muszą się odróżniać od pracowni-
ków fabryki czy korporacji, wąsko ukierunkowanych na jedno 
określone zadanie. 
 
Życie zakonne powinno kształtować kształtowało osoby silne, 
zdolne podjąć wszystkie zadania analogicznie do tych, jakie 
matka musi podejmować każdego dnia wobec swoich dzieci, 
męża i pracy. Zakonnica nie może być mizerną kopią matki – 
podkreślał metropolita poznański. Apelował, by nie zasklepiać 
się w życiu – jak się wyraził – „wysoce wyspecjalizowanym”, ale 

formować do życzliwości i uprzejmości do drugiego człowieka, a 
przede wszystkim do miłości, która pochodzi od Boga i jest nie-
skończona. 
 
Przewodniczący KEP radził też, by wobec niżu demograficznego i 
małej liczby powołań, nie ograniczać się tylko do modlitwy. – 
Jeśli życie zakonne ma się odrodzić, musi być poddane radykal-
nej reformie. Nie można bronić przeciętności i „letniego” sposo-
bu życia, które nie odbiega wiele od życia w świecie, życie kon-
sekrowane wiąże się z poświęceniem – podkreślał. 
 
Abp Gądecki zachęcał zakonników do „ekstremalnego życia 
Ewangelią”, by życie konsekrowane stało się pociągającym przy-
kładem dla młodych. Oni poza radykalizmem niczego innego nie 
chcą – stwierdził przewodniczący Episkopatu. 
 
S. Leticja Niemczura zapewniła przewodniczącego Episkopatu, 
że polscy zakonnicy chcą być radykalni. – W naszych wspólno-
tach jest wiele ukrytej świętości, dobra i piękna. Wiele osób i 
wspólnot podejmuje też ekspiację za nasze słabości i błędy – 
dodała. Przewodnicząca Konferencji Żeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych poprosiła też o modlitwę w Roku Życia Konsekrowa-
nego, która „przejdzie przez wszystkie parafie i diecezje, ruchy 
kościelne”. 
 
Po Mszy abp Gądecki przybliżył wyższym przełożonym zakon-
nym założenia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 
rok 2014/2015 pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię”. 

http://www.zyciezakonne.pl/
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Rok ten ma być czasem uświadamiania potrzeby duszpaster-
skiego nawrócenia zarówno samych kapłanów, jak i wspólnot i 
wiernych świeckich. Priorytetami będą: budowanie i pogłębianie 
relacji z Bogiem, odkrywanie tajemnicy grzechu, by doświadczyć 
Bożego Miłosierdzia w sakramencie pojednania i pokuty, oraz 
poznawanie źródeł radości i nadziei, jakie daje Bóg. 

Podkreślać się będzie w szczególności potrzebę przeżywania i 
pogłębiania sakramentu pokuty. Chodzi przy tym o uwrażliwia-
nie kapłanów na jakość i styl ich posługi w konfesjonale. Zosta-
nie też opracowany program nabożeństw pokutnych, nabo-
żeństw pierwszych sobót miesiąca w ramach uczestnictwa w 
Wielkiej Nowennie Fatimskiej czy innych działań pokutnych i 
wynagradzających.                                                         Za: www.deon.pl 

 
 
  Wiadomości  Krajowe   

 
 

PRZEWODNICZĄCY KWPZM O PRZEBIEGU SPOTKANIA PRZEŁOŻONYCH 
 
O wyzwaniach związanych z Rokiem Życia 
Konsekrowanego, zmianie wizerunku 
zakonników i przygotowaniach do ŚDM w 
Krakowie mówił w rozmowie z KAI o. 
Janusz Sok, przewodniczący Konferencji 
Wyższych Przełożonych Zakonów Mę-
skich. We  środę w Warszawie zakończyło 
się dwudniowe spotkanie tego gremium. 
Podczas spotkania Konferencji Wyższych 
Przełożonych Zakonów Męskich zakonni-
cy omawiali m.in. propozycje związane z 
Rokiem Życia Konsekrowanego, w tym 
zadbanie o poprawę swojego wizerunku. 
Wśród ogólnopolskich inicjatyw odbędzie 
się, we współpracy z zakonami żeńskimi i 
instytutami życia konsekrowanego, m.in. 
sympozjum na temat życia konsekrowa-
nego. Zaplanowano je na koniec kwietnia 
2015 roku na KUL w Lublinie. Poza tym 
zaplanowano zjazd młodych zakonników. 
Ma się on odbyć jesienią na Jasnej Górze. 
Według wstępnych szacunków weźmie w 
nim udział ok. 800 osób. Rok Życia Konse-
krowanego rozpocznie się w Kościele 
powszechnym wraz z początkiem adwen-
tu, czyli 29/30 listopada br. 
 
Zakonnicy chcą też zadbać o dobre rela-
cje z mediami. – Chcemy poprawić nasz 
obraz. Zrozumieć jak jesteśmy postrzega-
ni i zastanowić się, jak chcemy, żeby nas 
postrzegano. Ale bez jakiegoś pozytyw-
nego PR-u, który nie jest prawdą. Chcemy 
ukazać prawdę o nas samych. Prawdę, 
która nas zachwyca, skoro trwamy w 
zgromadzeniach zakonnych – mówi o. 
Janusz Sok, redemptorysta. 
 
Jak przyznaje, „łatwiej jest wstąpić do 
zakonu niż w nim wytrwać, bo właściwie 
codziennie trzeba sobie odpowiadać na 
pytanie, czy warto w ten sposób tracić 
życie”. – Chcielibyśmy być postrzegani 
jako ludzie dojrzali, szczęśliwi i wiedzący 

po co żyją. Jako ludzie, którzy doświad-
czają Boga poprzez Jego objawienie, ale 
także spotykają Go w dzisiejszych czasach 
i w drugim człowieku. 
 

 
 
O. Sok dodaje, że życie we wspólnocie 
zakonnej nie należy do najłatwiejszych. – 
Wspólnota bywa czasem bardzo trudnym 
miejscem, w którym można znaleźć róż-
norodność relacji, uczuć, życia, a jednak 
można tam też spotkać Boga. Zresztą Bóg 
nie chce być łatwy – On chce być wytęsk-
niony, szukany, my jako osoby zakonne 
też często mamy do Niego „pod górkę” – 
przyznaje zakonnik. Chcą być postrzegani 
jako ci, którzy są bliscy ludziom. 
 
Rok Życia Konsekrowanego to też dobra 
okazja dla duszpasterzy powołań, choć – 
jak zaznacza o. Sok, „zapewne błędem 
byłoby, gdyby sprawa powołań była 
t5raktowana jako cel pierwszy”. – Choć 
daj Boże, żeby młodzi ludzie, szczególnie 
dzisiaj, mieli odwagę podjąć takie życie – 
mówi i dodaje, że dzielenie się radością 
życia konsekrowanego, która być może 
zaowocuje w kimś myślą, że może jest to 
także propozycja skierowana do niego, 
nie jest egoizmem czy dbaniem o to, 
żebyśmy przetrwali, ale dzieleniem się 
swoją pasją. 

 
- Mamy nadzieję, że będzie o nas trochę 
głośniej, może trochę więcej ludzi dowie 
się co robimy, jak żyjemy. Zakonnicy to 
nie tylko niezwykła siła duchowa, ale też 
ludzka – mówi o. Sok. Jak informuje, 1/3 
osób duchownych żyjących w Polsce to 
osoby konsekrowane. Na każdy tysiąc 
mieszkańców Polski przypada jedna oso-
ba życia konsekrowanego. – Jest nas 
wszystkich 35 tys. To jest statystyka, moż-
na by wymieniać wiele dzieł, które po-
dejmujemy – sami jesteśmy zaskoczeni 
tym, jak wiele robimy, ale nie o to chodzi. 
Chodzi o ogrom serca, życzliwość dla 
ludzi, pasję. Tego się nie zmierzy. Ufamy, 
że to zaowocuje też powołaniowo. 
 
Podczas spotkania rozmawiano także o 
włączeniu się w przygotowania do ŚDM w 
Krakowie. 
 
- Nie będziemy robić niczego obok, włą-
czamy się w główne przygotowania Ko-
mitetu krakowskiego. Kilka dni wcześniej, 
przed rozpoczęciem ŚDM, niektóre zako-
ny zorganizują spotkania dla młodzieży w 
różnych miejscach Polski. Ciekawostką 
jest to, że ci młodzi ludzie, przyjeżdżają na 
takie spotkania też dlatego, że są złączeni 
z jakimś instytutem zakonnym. Takie 
spotkania gromadzą po kilkanaście tysię-
cy młodych ludzi, spotykają się, modlą, 
jednoczą a potem ewangelizują. To 
chcemy zrobić – wyjaśnia o. Sok. 
 
Konferencja Wyższych Przełożonych 
Zakonów Męskich gromadzi 79 przełożo-
nych i delegatów, reprezentujących 59 
różnych Instytutów. Spotkania tego gre-
mium odbywają się dwa razy w roku.   KAI

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
W liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio, 23 września, rozpoczęły 
się obchody jubileuszu 10-lecia działalności Dzieła Pomocy św. 
Ojca Pio. Świętowanie rozpoczęła wspólna Msza Święta w koście-
le Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krako-

wie. Eucharystii przewodniczył br. Jerzy Uram OFMCap, a kazanie 
wygłosił Wikariusz Prowincjalny, br. Tomasz Protasiewicz OFM-
Cap. Świętowanie zakończył koncert Góralskiej Orkiestry Mło-
dzieżowej ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, na który licznie 
przybyli podopieczni Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 
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Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ma 10 lat! I choć początki były 
skromne — dwa baraki w ogrodach kapucyńskich pełniące funk-
cję kuchni i łaźni — dziś Dzieło Pomocy jest pierwszą w Polsce 
organizacją, która w tak efektywny sposób pomaga osobom 
bezdomnym w powrocie do samodzielności. 
 
Idziemy własną drogą – jesteśmy jej pewni; staliśmy się poważ-
nym partnerem dla wszystkich, którzy chcą mądrze i odpowie-
dzialnie pomagać najuboższym; stać nas na własne zdanie czy 
krytykę tego, co uważamy za działania chybione… dojrzeliśmy w 
tym czasie – krytyka nas nie załamuje, pochwały nie ogłupiają — 
mówi o. Henryk Cisowski, dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 
 
Dzięki współpracy z Siostrami Felicjankami i funduszom z 1% 
podatku, udało się wybudować dwa, profesjonalne Centra Po-
mocy. W 2010 roku powstało Centrum przy ul. Loretańskiej z 
Punktem Konsultacyjny (gdzie wsparciem służą pracownicy 
socjalni, doradca zawodowy, prawnicy) i Poradnią Psychiatrycz-
no-Psychologiczną. W 2013 roku otwarty został budynek Cen-
trum przy ul. Smoleńsk, gdzie świadczona jest pomoc doraźna – 
funkcjonuje tu łaźnia, pralnia, garderoba, jadłodajnia, ambulato-
rium – prężnie działają tu również grupy wsparcia i doradztwo 
zawodowe. 
 
Szacuje się, że w Krakowie przebywa około 2000 osób bezdom-
nych. Na dzień dzisiejszy ponad połowa z nich korzysta z pomocy 
Centrów i dąży do pokonania trudności. To pokazuje, że wypra-
cowany „system” pomocy działa. Dlaczego? Wsparcie doraźnie i 
specjalistyczne w Centrach uzupełnia równie ważne wsparcie 
grupowe – w Dziele Pomocy działa pięć grup wsparcia: Zielona 
Mila AA, Spotkania przy Dzbanie, Klub Sportowy PIOrun, Dysku-
syjny Klub Filmowy „Loretanin”, Spotkania Rodzin. Dodatkowo  
Dzieło realizuje projekt mieszkań wspieranych, w ramach które-
go osoby i rodziny bezdomne pod opieką pracowników Dzieła 
uczą się samodzielności (m. in. wydatkowania pieniędzy, komu-
nikacji). W chwili obecnej Dzieło prowadzi 2 mieszkania wspiera-

ne na terenie Krakowa oraz jeden dom wspierany poza miastem. 
Dzięki tak wszechstronnej pomocy możliwe staje się wspólne 
pokonywanie wieloaspektowego problem, jakim jest bezdom-
ność. — Mamy nadzieje, że dzisiaj, patrząc, jak dzięki pomocy 
Dzieła pan Bogusław znajduje prace czy pani Ania wynajmuje 
mieszkanie, darczyńcy, dzięki którym udało się wybudować Cen-
tra Pomocy, są dumni. To Dzieło jest także ich — mówi Jolanta 
Kaczmarczyk, zastępca dyrektora Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 
 

 
 
W duchu pokory idźmy naprzód z sercem wzniesionym ku górze 
— tymi słowami św. Ojciec Pio zakończył swoje przemówienie 
podczas otwarcia Domu Ulgi w Cierpieniu, w 1956 roku. „Na-
przód” idzie także Dzieło Pomocy. Sortownia odzieży i gospodar-
stwo rolne, prowadzone przez osoby bezdomne – to plany na 
przyszłość, ale jak się okazuje nieodległą… jest już bowiem miej-
sce – 4 hektarowe gospodarstwo pod Krakowem, które Dzieło 
otrzymało do dyspozycji. — Planujemy również rozwój projektu 
mieszkań wspieranych na terenie miasta Krakowa. Chcemy otwo-
rzyć kolejne lokale i tym samym zwiększać szanse osób bezdom-
nych na usamodzielnienie się — mówi Jolanta Kaczmarczyk. 

Więcej na: www.kapucyni.pl

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
3 października 2014 roku w wyniku dru-
giej tury powszechnego głosowania 
członków Prowincji o. dr Janusz Sok zo-
stał ponownie wybrany Przełożonym 
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. 
Będzie on pełnił ten urząd przez drugą 
czteroletnią kadencję 2015-2019, animu-
jąc życie i zaangażowanie polskich re-
demptorystów w działalność misyjno-
rekolekcyjną, pracę duszpasterską, misje 
zagraniczne, posługę w sferze mediów, 
jak również pracę na polu naukowym. 
  
O. Janusz Sok CSsR urodził się 20 września 
1966 r. w Dębicy. Po ukończeniu szkoły 
średniej studiował na kierunku filozofii 
przyrody na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. W 1986 r. wstąpił do Zgroma-
dzenia Redemptorystów, pierwszą profe-
sję zakonną złożył 2 lutego 1988 r. Po 
ukończeniu studiów filozoficzno-
teologicznych w WSD Redemptorystów w 
Tuchowie uzyskał stopień magistra teo-
logii i przyjął święcenia kapłańskie 30 
maja 1993 r. 
  
Następnie rozpoczął studia na kierunku 
muzykologii kościelnej na ATK (obecnie 
UKSW) w Warszawie, uzyskując w 1998 r. 

stopień magistra muzykologii. Ukończył 
także Podyplomowe Studium Dyrygenc-
kie na Akademii Muzycznej w Bydgosz-
czy. W okresie 1998-2002 wykładał muzy-
kę w WSD Redemptorystów w Tuchowie. 
W 2004 r. uzyskał doktorat z muzykologii 
na UKSW w Warszawie na podstawie 
rozprawy Graduał ms. 2a z Biblioteki Sióstr 
Klarysek ze Starego Sącza w świetle tradycji 
polskiej i europejskiej. Jest członkiem ho-
norowym Stowarzyszenia „Musica Sacra”. 
 

 
 
W latach 2002-2005 był radnym nadzwy-
czajnym w Zarządzie Prowincji, drugim 
dyrygentem chóru na UKSW i duszpaste-
rzem akademickim w Warszawie. Przez 
jeden rok był przełożonym wspólnoty 
redemptorystów w Lublinie. 
  

Od 2005 do 2011 pełnił urząd ekonoma 
Prowincji. Podejmował także posługę 
misjonarza-rekolekcjonisty oraz koordy-
nował akcję pomocy Kościołowi na 
Wschodzie „Mission Apeal”, prowadzoną 
przez polskich redemptorystów w USA. 
  
O. Janusz Sok po raz pierwszy został wy-
brany na Przełożonego Prowincji War-
szawskiej Redemptorystów 20 stycznia 
2011 roku podczas Kapituły Prowincjal-
nej. Natomiast w październiku 2013 r. 
przełożeni zakonni wybrali go przewod-
niczącym Konferencji Wyższych Przełożo-
nych Zakonów Męskich w Polsce. 

Za: www.redemptor.pl  
 

 
2 października 2014 r. została mianowana, 
przez superiora generalnego o. Louisa 
Lougena OMI, nowa Rada Prowincjalna. 
Urząd obejmie najprawdopodobniej 
jeszcze w pierwszej połowie października 
br.  
 
W skład Rady Prowincjalnej weszli: 
- o. dr Józef Wcisło OMI – 43 lata, superior 
wspólnoty obrzańskiej (WSD); 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/10/Zrzut-ekranu-2014-10-06-o-21.21.39.png
http://www.redemptor.pl/
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- o. dr Marian Puchała OMI – 56 lat, supe-
rior wspólnoty siedleckiej; 
- o. dr Paweł Zając OMI – 39 lat, prefekt 
studiów wspólnoty obrzańskiej (WSD); 
- o. Jerzy Ditrich OMI – 45 lat, proboszcz 
parafii we wspólnocie wrocławskiej; 
- o. dr Wojciech Popielewski OMI – 48 lat, 
mistrz nowicjatu we wspólnocie święto-
krzyskiej; 
i br. Rafał Dąbkowski OMI – 34 lata, asy-

stent ekonoma prowincjalnego ze wspól-
noty poznańskiej. 
 
W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. 
Zgromadzenie zostało założone przez św. 
Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego 
biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w 
Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 
zakonników, w tym 320 w Polsce. 
 

Oblaci Maryi Niepokalanej są Zgroma-
dzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w 
Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego 
Królestwa najbardziej opuszczonym, 
niesienie Dobrej Nowiny ludom, które 
jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkry-
waniu ich własnej wartości w świetle 
Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół 
już istnieje, oblaci kierują się do grup, z 
którymi ma on najmniej kontaktu. 

Za: www.oblaci.pl
______________________________________________________________________________________________________________
 

 
Dnia 20 września b.r. J.E. ks. abp. Henryk Hoser poświęcił kamień 
pod budowę nowego kościoła p.w. Św. Gabriela i Młodych Świę-
tych wznoszonego przez pasjonistów przy ul. Ostródzkiej w 
Warszawie. Parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty została 
erygowana 29 czerwca 2005 roku przez ks. abpa Sławoja Leszka 
Głódzia, a jej pierwszym proboszczem mianowano ks. Zdzisława 
Konkola, który rozpoczął organizowanie nowopowstałej parafii, 
wybudował tymczasową kaplicę i plebanię. 
 
W dniu 26 sierpnia 2009 roku decyzją J.E. ks. abpa Henryka Hose-
ra SAC, parafia została powierzona Zgromadzeniu Pasjonistów, a 
proboszczem został o. Mariusz Ratajczyk CP. Jego staraniem 
przygotowano projekt kościoła pod wezwaniem Św. Gabriela i 
Młodych Świętych. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto jesie-
nią 2012 roku. Niestety nagła śmierć o. Mariusza w 27 czerwca 
2013 roku spowodowała wstrzymanie prac budowlanych na 
etapie fundamentów na kilka miesięcy. 
 
Budowę kościoła kontynuuje przy wsparciu parafian o. Przemy-
sław Śliwiński CP. Na wiosnę tego roku wybrano firmę realizującą 

drugi etap prac budowlanych, których pierwsze efekty możemy 
dziś zobaczyć.  
 

 
 
Położenie Kamienia Węgielnego pod nowy kościół św. Gabriela 
od Matki Bożej Bolesnej i Młodych Świętych w Warszawie zbiegło 
się w czasie z konsekracją nowej Bazyliki w sanktuarium św. Ga-
briela w Isola del Gran Sasso we Włoszech, skąd przywieziono 
kamień węgielny dla tutejszej świątyni. Mamy nadzieję, że bli-
skość czasowa tych dwóch wydarzeń będzie początkiem oży-
wienia kultu naszego patrona na ziemiach polskich, podobnie jak 
ma to miejsce w Jego ojczyźnie.             Za: www.pasio.info.pl 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ostródzkie Centrum Formacji MI zyskało 
nowego patrona – o. Michała Tomaszka, 
franciszkańskiego męczennika z Pariaco-
to. Stało się to podczas XI Zjazdu Rycer-
stwa Niepokalanej Polski Północnej. Zjazd 
rozpoczął się w sobotę 27 września 
wspólną Mszą świętą, której przewodni-
czył asystent ds. misji prowincji krakow-
skiej, o. Zbigniew Świerczek. W kazaniu, o. 
Zbigniew opowiedział o życiu o. Michała 
Tomaszka, męczennika zakochanego w 
Niepokalanej.  
 

 
 

Po Eucharystii uczestnicy zjazdu wyszli 
przed centrum, gdzie nastąpiło odsłonię-
cie i poświęcenie tablicy pamiątkowej 
dedykowanej nowemu Patronowi. Wszy-
scy zgromadzeni odmówili wspólnie 
modlitwę o beatyfikację męczenników z 
Pariacoto.  
 
Obecna podczas zjazdu wspólnota Rycer-
stwa Niepokalanej zobowiązała się do 
codziennego odmawiania tej modlitwy. 
Michał Tomaszek został członkiem 
wspólnoty MI już w roku 1975, kiedy 
rozpoczynał naukę w Niższym Semina-
rium Duchownym w Legnicy, które było 
wówczas szkołą średnią dla chłopców, 
pragnących rozeznać swoje powołanie 
franciszkańskie. W nowicjacie Michała 
spotkał Janusz Maria Szypulski, obecny 
wiceprezes narodowy Stowarzyszenia 
„Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce. Już 
wtedy o. Janusz poznał szczególne przy-
wiązanie o. Michała do Maryi. Znając jego 
nabożeństwo i wierność Niepokalanej 
oraz heroiczne męczeństwo, o. Janusz 
zaproponował, aby właśnie męczennik z 
Pariacoto został patronem Centrum For-
macji Niepokalanej Polski Północnej w 
Ostródzie    Za: www.misje.franciszkanie.pl 
 

 
Siostry z Zakonu Najświętszego Odkupi-
ciela, czyli mniszki redemptorystki od 25 
lat mieszkają i modlą się w Bielsku-Białej. 
W sobotę, 27 września br. odbyła się tam 
uroczystość jubileuszowa z udziałem ks. 
bpa Romana Pindla, prowincjała o. Janu-
sza Soka CSsR i sióstr redemptorystek z 
Włoch, Słowacji i Kazachstanu.  
 

 
 
Minęło 25 lat działalności redemptorystek 
w Polsce. Działalności nie byle jakiej, choć 
ukrytej i pokornej. Chociaż to zakon z 
klauzurą papieską i siostry zwykle nie 
wychodzą poza obręb klasztoru w Biel-
sku-Białej, jak dotąd jedynego w Polsce, 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/10/passio.info_.pl_.jpg
http://www.pasio.info.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/10/redemptor.pl_1.jpg


         Biuletyn Tygodniowy CiZ                                      
 

 5 

to w ciągu ćwierćwiecza z iście misyjnym 
zapałem założyły trzy placówki zagra-
niczne – dwie na Słowacji i jedną w Ka-
zachstanie). Planują także otworzyć nowy 
klasztor na Ukrainie. W sobotnie popołu-
dnie w klasztorze przy ul. Portowej 52 w 
Bielsku-Białej celebrowano uroczystą 
Eucharystię pod przewodnictwem ks. bpa 
Romana Pindla, ordynariusza diecezji 
bielsko-żywieckiej, który wygłosił także 
homilię. W liturgii uczestniczyli również: 
prowincjał redemptorystów o. Janusz Sok 

CSsR, jego wikariusz o. Piotr Chyła CSsR, 
licznie zgromadzeni kapłani, siostry re-
demptorystki z klasztoru „matki” w Scala 
we Włoszech oraz klasztorów „córek” w 
Keżmarku i Vranowie na Słowacji oraz z 
Pietropawlowska w Kazachstanie. Obsta-
wę liturgiczną zapewnili klerycy i nowi-
cjusze z WSD Redemptorystów w Tucho-
wie. 
 
Po odśpiewanym hymnie Magnificat, 
został odczytany przez o. Mirosława Gra-

kowicza CSsR, list gratulacyjny przesłany 
przez o. Michaela Brehl’a CSsR, przełożo-
nego generalnego redemptorystów. Głos 
zabrał także o. Stanisław Kuczek CSsR, 
który 25 lat temu, jako ówczesny prowin-
cjał, odprawił  Mszę Świętą na inaugura-
cję działalności sióstr redemptorystek w 
Polsce. Wtedy sióstr było pięć. Obecnie 
wspólnota liczy ponad dwadzieścia sióstr, 
w tym dwie nowicjuszki i kandydatki do 
zakonu.       Za: www.redemptor.pl 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
3 października 2014r. jest przeżywany w wąchockim opactwie 
jako czas szczególnego dziękczynienia Panu Bogu, gdyż tego 
dnia przypada 50 rocznica jego restytuowania. Stało się to moż-
liwe dopiero 145 lat po kasacie opactwa przez władze carskie. 
 

 
21 listopada 1951 roku, we wspomnienie Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny, do Wąchocka przybyli cystersi z krakowskiej 
Mogiły, tworząc przeorat. Pierwszym przeorem wznowionego 
klasztoru został o. dr Augustyn Ciesielski, późniejszy opat w Mo-
gile. Po nim przeorem de regiminie (tj. rządzącym) był wywodzą-
cy się z opactwa Sticna Słoweńczyk o. Robert Kuhar (1953-60), w 
czasie drugiej wojny światowej więzień obozu koncentracyjnego 
w Dachau. Przez 25 lat był przeorem Mogiły; zmarł w 1960. Jego 
koadiutorem był o. Benedykt Matejkiewicz (zm. 1992), później 
przeor, a od 1964 r., gdy restytuowano opactwo w Wąchocku – 
pierwszy opat. Ojciec Benedykt urodził się w Pogorzankach k. 
Szczyrzyca, wstąpił do zakonu cystersów w 1939 r., profesję zło-
żył w 1945 r. w Mogile, gdzie w latach 1953-58 był przeorem. 

Później został przeniesiony z Mogiły do Wąchocka w 1958 r. na 
przeora – koadiutora wąchockiego, administratora klasztoru w 
Wąchocku. W czasie II wojny światowej należał do Armii Krajowej 
w stopniu kapitana; miał pseudonim „Orkan”. Już jako opat wą-
chocki mianowany został przez środowisko kombatanckie hono-
rowym kapelanem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich 
AK. Po przeprowadzeniu renowacji pomieszczeń, oddał do użyt-
ku konwentu klasztor wąchocki. 
 
Ważnym wydarzeniem były obchody 800 lecia ufundowania 
opactwa. Uczestniczył w nich Prymas Polski, ks. kard. Stefan Wy-
szyński. W 1983 r. do opactwa przybył Lecha Wałęsa, przywódca 
„Solidarności”, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
Opat Benedykt sprowadził do klasztoru w 1988 r. prochy boha-
terskiego przywódcy partyzanckiego AK w Górach Świętokrzy-
skich – mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Opat generalny mianował 
o. Benedykta prezesem Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskie-
go, którym ten był aż do śmierci. Zmarł po ciężkiej chorobie w 
1992 roku.   
 
Jako cystersi jesteśmy w 50-rocznicę odnowienia Opactwa 
wdzięczni Dobremu Bogu za łaskę powołania monastycznego, 
które z Bożą pomocą realizujemy w prastarym wąchockim opac-
twie. Dziękujemy także ludziom, którzy towarzyszą nam w tym 
powołaniu. Dotyczy to przede wszystkim drogich Parafian wą-
chockich, naszych krewnych, dobrodziejów i przyjaciół, do któ-
rych jesteśmy posłani i z którymi pragniemy służyć Bogu same-
mu. W dniu jubileuszu serdecznie prosimy Was wszystkich o 
modlitwę za naszą Wspólnotę, oraz za dzieła, które podejmuje-
my. Niech nasze cysterskie życie i służba, będą przez Boga przyję-
te, pobłogosławione i przyczynią się do zbawienia tych, którzy 
nam towarzyszą.                Więcej na: www.wachock.cystersi.pl

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
12162 zł udało się zebrać podczas koncer-
tu charytatywnego „Głosy dla hospicjów”, 
który w piątek, 3.10, odbył się w Domu 
Kultury OSKARD w Koninie. 
 
Koncert rozpoczął się o godz. 19:00. Na 
początku wszystkich zgromadzonych 
powitał prowadzący muzyczne spotkanie 
Mirosław Jurgielewicz. Na scenę zaprosił 
ks. Piotra Wojtonisa MIC, nowego dyrek-
tora Hospicjum im. bł. Stanisława Pap-
czyńskiego w Licheniu. Podczas krótkiej 
rozmowy publiczność mogła poznać 
osobę nowego szefa licheńskiej placówki. 
Następnie odbyła sie licytacja koszulek 
sportowych, które udało się pozyskać na 
tegoroczną licytację. Najwyższą cenę 

osiągnęła koszulka podarowana przez 
koszykarza Marcina Gortata z jego wła-
snoręcznym podpisem. Za ten eksponat 
udało się uzyskać kwotę 1200 zł.  
 

 
 
Za 550 zł zlicytowano koszulkę drużyny 
Medyka Konin, mistrzyń Polski w piłce 
nożnej kobiet, z podpisami wszystkich 

piłkarek. 500 zł to kwota za kolejną ko-
szulkę Marcina Gortata, z kolei za t-shirt 
piłkarza Wisły Kraków, Arkadiusza Gło-
wackiego, pozyskano 500 zł. Łącznie z 
licytacji udało się uzyskać kwotę 5350 zł. 
 
Po zakończeniu licytacji publiczność 
zgromadzona w auli widowiskowej Domu 
Kultury OSKARD w Koninie wysłuchała 
utworów w wykonaniu znakomitego 
polskiego multiinstrumentalisty i muzyka 
Stanisława Soyki. Artysta zaprezentował 
utwory do słów polskich poetów, m.in. 
Wisławy Szymborskiej, Jarosława Iwasz-
kiewicza oraz Czesława Miłosza. Na kon-
cercie pojawili się m.in. Małgorzata Wa-
szak, starosta koniński, Marek Waszko-
wiak, wiceprezydent Konina, Mariusz 
Zaborowski, burmistrz gminy Ślesin oraz 
Józef Drop, wójt gminy Kramsk. 

http://www.redemptor.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/10/wachock.cystersi.pl_1.jpg
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/10/FOT.-Robert-Adamczyk1.jpg
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Koncert „Głosy dla hospicjów” został 
zorganizowany z okazji przypadającego 

w październiku światowego Dnia Opieki 
Paliatywnej i Hospicjów. Wszystkie środki, 
które udało się pozyskać zostaną prze-

znaczone na działalność Hospicjum im. bł. 
Stanisława Papczyńskiego w Licheniu  

Robert Adamczyk 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

FRANCISZKANIE   ŚWIĘTOWALI   UROCZYSTOŚĆ   SWOJEGO   PATRONA 
 
W minioną sobotę Krakowscy franciszkanie i ich przyjaciele uczci-
li św. Franciszka wspólną modlitwą, śpiewem, muzyką i poezją. 
Przy okazji zaprezentowali dzieła, które prowadzą w kraju i za-
granicą, i uhonorowali swoją dobrodziejkę. 
 
4 października, w uroczystość Biedaczyny z Asyżu, od rana przy 
Franciszkańskiej w Krakowie można było posłuchać i zatańczyć w 
rytm muzyki w wykonaniu kleryckiego zespołu „Fioretti” czy grup 
młodzieżowych z Głogówka, Legnicy i Harmęż. 
 
Na kramach rozstawionych wzdłuż miejskich murów można było 
zaopatrzyć się w pamiątki z misji, w rękodzieło podopiecznych 
ośrodka leczenia uzależnień i zaprzyjaźnionej szkoły specjalnej, w 
wypieki sióstr klarysek czy książki o tematyce religijnej i francisz-
kańskiej. 
 
Na skwerze zakonnicy i ich współpracownicy prezentowali rów-
nież wybrane dzieła, które prowadzą: Instytut Studiów Francisz-
kańskich, Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. św. Franciszka w Le-
gnicy, Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktyw-
nych „San Damiano” w Chęcinach, misje franciszkańskie, Ruch 
Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu i Fundację Brat Słońce – 
współorganizatora Dnia św. Franciszka. 
 
Młodzi ludzi z Ośrodka w Chęcinach w scenicznych przedstawie-
niach pokazali, do jakich tragedii prowadzą uzależnienia. Jak 
powiedział nam, dyrektor placówki o. Paweł Chmura, w ten spo-
sób chcieli przestrzec młodzież przed złem i cierpieniem. 
 
Wieczorem czciciele św. Franciszka spotkali się w Bazylice na 
wspólnej liturgii. Mszę św. celebrowali z nimi karmelici, a nie-
szpory – dominikanie, zakony, które powstały w tym samym 
czasie (XIII w.) i przeszły do historii pod nazwą „żebrzące”. 
 
Jak powiedział w kazaniu o. Karol Amroż OCarm, w karmelu na 
krakowskim Piasku przechowywany jest piętnastowieczny „Do-
kument z Filadelfii”. Pismo to potwierdza, że zakony karmelitów, 
franciszkanów, dominikanów i augustianów zawarły wspólną 
koalicję, mówiąc, że duchowość jednego zakonu zawiera się w 
duchowości drugiego. 
 

Czterech generałów – jak relacjonował karmelita – postanowiło, 
że zakony te „będą ze sobą żyły w wielkiej przyjaźni, modląc się 
za siebie nawzajem i prowadząc lud im powierzony do Jezusa 
Chrystusa – założyciela czterech zakonów”. 
 

 
 
W czasie mszy św. franciszkanie wręczyli statuetkę św. Franciszka 
i wpisali do Księgi Dobrodziejów Prowincji panią Wiesławę Holik, 
która od wielu lat pozyskuje fundusze na rewaloryzację komplek-
su sanktuaryjnego i klasztornego w Bołszowcach na Ukrainie 
oraz angażuje się w budowanie tam Młodzieżowego Centrum 
Pokoju i Pojednania. 
 
Liturgię tego i poprzedniego dnia uświetnili uczestniczy Fran-
ciszkańskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej. Pod dyrekcją s. Susi 
Ferfoglii, Piotra Pałki i o. Marcina Drąga wykonali pieśni średnio-
wieczne o św. Franciszku w dawnych i współczesnych opraco-
waniach. 
 
Dzień św. Franciszka w Krakowie zakończył się równo o północy 
poezją śpiewaną i recytowaną przez Lidię Jazgar i Jerzego Trelę 
w muzycznej księgarni „Kurant” na Rynku Głównym. Autorami 
tekstów byli św. Franciszek i współczesny poeta franciszkański o. 
Andrzej Zając.                                     Za:  www.zakonfranciszkanow.pl 

 

 

16 października minie rok od rozpoczęcia peregrynacji kopii Obrazu Matki Bozej Czestochowskiej, który w 1963 roku ofiarował 
zakonom męskim w Polsce Sł. B. Stefan kard. Wyszyński. Z tej okazji przewodniczący KWPZM wystosował list do wszystkich 

zakonników. 
 
Drodzy Współbracia! 
 
Nawrócenie 
Pośród spraw i wydarzeń, które niesie codzienność przeżywamy 
jakże błogosławiony czas nawiedzenia ikony Matki Bożej Często-
chowskiej, od roku peregrynującej po naszych wspólnotach. 
Kontemplując Jej Oblicze, wędrujemy myślami ku tajemnicom Jej 
życia, w którym objawiona została prawda o miłości Boga Ojca do 
całej rodziny ludzkiej.  

 
Jej spojrzenie pełne miłości i zrozumienia dla losów człowieka, 
ośmiela do uczciwego zmierzenia się z pytaniem na temat miej-
sca, które zostawiamy w swoim życiu dla Chrystusa. Przyglądamy 
się więc naszej wierności, wytrwałości i gorliwości w kroczeniu 
drogą rad ewangelicznych. Wołamy: niech na Syn Twój o Pani do 
siebie nawróci, niech nam pomoże być świadkami komunii i 
służby, ofiarnej wiary i miłości do ludzi! 
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Braterstwo 
Jezus był z pewnością podobny do swej Matki. W Jej twarzy moż-
na było więc dostrzec Jego rysy. Jakże mocne było też podobień-
stwo duchowe, które pozwoliło Jej do końca być przy swoim 
Synu. Braterstwo w konsekracji zakonnej, wspólna historia for-
macji, przeżyć i pasji, sukcesów i trudności zbliża nas do siebie i 
umacnia relacje. Upodabnia nas do Chrystusa. Upodabnia i przy-
bliża nawzajem.  
 

 
 
Braterstwo – to nasza misja, to też recepta na udane i spełnione 
życie. To tarcza, która pomaga w wierności, siła wiarygodności 
świadectwa, to zaszczyt i wyzwanie stawania ramię w ramię z 
braćmi w dobrych i złych chwilach. 
 
Nasze wspólnoty są miejscem, gdzie Bóg nas stawia i gdzie 
możemy Go doświadczyć. To On nas łączy we wspólnej misji i 
życiu. Przecież piękno wiary można zobaczyć, można je też poka-
zać! Mocni w wierze potrafimy znosić słabości innych, nie ulega-
jąc zgorszeniu i pogardzie. A to zaledwie początek prawdziwego 

braterstwa. Ono prowadzi dalej, aż do gotowości oddania życia 
za braci.  
 
Tęsknota  
Tylko Jezus jest Zbawcą, jedyną drogą, prawdą i życiem. A my 
jesteśmy pielgrzymami ku przyszłości, w nieustającym wypatry-
waniu Tego, który niekiedy się ujawnia, a przecież ciągle pozosta-
je Bogiem ukrytym i niepojętym. Tym samym nasze życie jest 
ciągle niedokończonym projektem, ciągle wyzwaniem, wędro-
waniem. 
 
Maryja szuka z nami Jezusa! Wspiera nas, byśmy nie osłabli w 
drodze, nie zwątpili, nie zdradzili. Dodaje otuchy, zachętą – zrób-
cie wszystko, cokolwiek wam powie. Bo być blisko Jezusa to radość 
przyjaźni, sens wobec roztargnionych i zdezorientowanych py-
tań, cel życia i umierania. 
 
Wierność to nie pasywne trwanie, dryfowanie, to życie z zacieka-
wieniem, fascynacją, to także niepokój wątpienia i szukania, to 
wreszcie świadomość podarowanej, zawsze wiernej miłości. 
 
Widzenie 
 
Życie konsekrowane wyróżnia się odwagą myślenia, umiejętno-
ścią krytycznego spojrzenia także wobec bliskich kontekstów. By 
szukać właściwego obrazu Kościoła i człowieka. By nie pogubić 
Boga w lenistwie zapożyczonych formuł i frazesów. By nie zamy-
kać oczu na prawdę. Patrzeć z miłością, patrzeć jak Maryja, Matka 
dobrego spojrzenia. 
 
Amen! 
 
Łączymy się duchowo z naszymi braćmi i 
siostrami w wierze w Chrystusa, którzy 
dzisiaj cierpią okrutne prześladowania w 
wielu miejscach świata. Buduje nas świa-
dectwo ich wiary, która daje aż taką siłę, 
aż tak wrasta w życie, że bez niej traci ono sens. Nic, naprawdę 
nic nie zdoła odłączyć od miłości Boga, nawet śmierć człowieka 
uczciwie wierzącego. Amen!  
 
Fiat! 
 
Maryjo, Matko żywej Ewangelii, nie odstępuj nas na krok, by nam 
głos nie drżał, gdy trzeba mówić o prawdach Bożych, gdy przyj-
dzie ich bronić, albo dla nich cierpieć! Tyś zawsze była nam po-
mocą, portem obronnym i zacisznym. Przy Tobie znajdujemy 
ukojenie pośród burz i niepokojów, by ruszyć z nową nadzieją, 
z gorliwością niosąc wieść o Jezusie, jedynym Zbawicielu czło-
wieka. 
 
Módl się za nami! 
 
 

o. Janusz Sok, CSsR 
                                                                Przewodniczący KWPZM 

 

 

PAULIŚCI  PROMUJĄ  SŁOWO  BOŻE  NA  PLACU  ŚW.  PIOTRA 
 
Na zakończenie południowego spotkania z Papieżem na Placu 
św. Piotra rozdano 15 tys. egzemplarzy Biblii. Była to inicjatywa 
księży paulistów, którzy w ten sposób chcieli odpowiedzieć na 
wezwanie Papieża Franciszka do codziennego czytania Pisma 
Świętego i upamiętnić początek Synodu Biskupów, a także swój 
jubileusz.  

Towarzystwo św. Pawła powstało w 1914 r. i było pierwszym 
zgromadzeniem Rodziny św. Pawła, założonej przez włoskiego 
kapłana, bł. Jakuba Alberione. Celem zgromadzenia jest ewange-
lizacja za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a nade 
wszystko rozpowszechnianie Pisma Świętego. 
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Pauliści planują w najbliższym czasie zorganizować na placach 
całej Italii publiczne czytanie Biblii, które będzie połączone z jej 
rozpowszechnianiem. Ze swą akcją promocji Słowa Bożego chcą 
wejść także do więzień, domów opieki, ośrodków dla uchodźców, 

itp. Dziś wieczorem w rzymskiej bazylice Matki Bożej na Zatybrzu 
fragmenty Biblii czytać będą Paul Bhatti i Andrea Riccardi, którzy 
podzielą się też świadectwem swej codziennej relacji ze Słowem 
Bożym.                            Za: Radio watykańskie

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

  
Kościół ma nową błogosławioną. W Ne-
wark (stan New Jersey) w Stanach Zjed-
noczonych odbyła się beatyfikacja s. Mi-
riam Teresy Demjanovich (Demjanovič) z 
amerykańskiego Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Elżbiety. Zmarła tam ona 
w 1927 r., mając 26 lat. Urodziła się w 
rodzinie obrządku bizantyjsko-
rusińskiego, przybyłej do Ameryki ze 
wschodniej Słowacji. 

 
 
Uroczystości beatyfikacyjnej przewodni-
czył w imieniu Papieża prefekt Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych. Kard. Angela 
Amata zapytaliśmy o życie bł. Miriam.  
 
„Dzięki przykładowi pobożnych rodziców 
miała ona od najmłodszych lat łaskę ro-
zumienia, że trzeba zawsze czynić wolę 
Bożą – powiedział włoski purpurat. – 
Silnie też odczuwała obecność i opiekę 

Anioła Stróża. Jej życie było na pozór 
zwyczajne, ale już w młodym wieku cie-
szyła się darami typowymi dla wielkich 
mistyków. W kolegium, uczestniczyła 
codziennie w Mszy, modliła się i stale 
jednoczyła z Bogiem. Po studiach, mając 
23 lata, wstąpiła do klasztoru. Żyła tam z 
prostotą i bardzo konsekwentnie, zawsze 
gotowa przebaczać. Czymś zupełnie wy-
jątkowym był fakt, że choć dopiero zaczy-
nała formację zakonną, spowiednik i 
przełożona kazali jej pisać konferencje dla 
nowicjuszek. Wyraziła w nich prostymi 
słowami i z przekonaniem, co to znaczy 
żyć w obecności Boga i pełnić Jego wolę 
w posłuszeństwie misji zgromadzenia i 
Kościoła. Zmarła młodo, mając 26 lat, w 
następstwie zapalenia wyrostka robacz-
kowego i otrzewnej. Przyjęła cierpienie z 
uśmiechem na ustach. Po śmierci sława jej 
świętości szerzyła się nie tylko wśród 
zakonnic, ale i świeckich, którzy uzyskali 
liczne łaski za jej wstawiennictwem”. 

Za: Radio watykańskie 
 

 
Franciszkanin z Zakonu Braci Mniejszych, 
o. Stane Zore, O.F.M. został nowym arcy-
biskupem stolicy Słowenii, Lublany. Ojciec 
Święty przyjął też rezygnację z pełnione-
go urzędu złożoną przez biskupa angiel-
skiej diecezji Arundel i Brighton, 64-
letniego Kierana Conry’ego. 
 
Nowy arcybiskup metropolita Lublany 
urodził się 7 września 1958 roku. Studio-

wał na wydziale teologicznym w stolicy 
Słowenii. Przed trzydziestu laty złożył 
śluby wieczyste w Zakonie Braci Mniej-
szych, a 29 czerwca 1985 roku przyjął 
święcenia kapłańskie. Następnie pracował 
w duszpasterstwie, będąc m.in. rektorem 
narodowego sanktuarium Słowenii w 
Brezje oraz w Sveta Gora. Był też gwardia-
nem w różnych wspólnotach, magistrem 
nowicjatu.  
 

 
 
W latach 1998-2004 i od 2011 był prowin-
cjałem braci mniejszych w Słowenii. Był 
też do tej pory przewodniczącym Konsul-
ty Wyższych Przełożonych Zakonów Mę-
skich w swej ojczyźnie. 
 
Na terenie archidiecezji w Lublanie katoli-
cy stanowią 72 proc. mieszkańców. Pracu-
je tak 431 kapłanów, a na jednego du-
chownego przypada 1303 wiernych. Dwaj 
poprzednicy abp Zore złożyli rezygnację z 
pełnionego urzędu przed ukończeniem 
przewidzianego prawem wieku 75 lat. 

Za: Radio  watykańskie

_______________________________________________________________________________________

 
Powołanie kapłańskie jest darem, który Bóg powierza dla dobra 
całego Kościoła i w ogóle wszystkich ludzi, także tych, którzy 
oddalili się od praktyk religijnych czy nie wyznają wiary w Chry-
stusa. Przypomniał o tym Papież uczestnikom sesji plenarnej 
Kongregacji ds. Duchowieństwa. Wskazał, że obowiązkiem z 
naszej strony jest dać tym powołaniom formację. 
„Są one «surowym diamentem», nad którym trzeba pracować 
troskliwie, z poszanowaniem sumienia ludzi i z cierpliwością, aby 
zajaśniały pośród ludu Bożego – mówił Ojciec Święty. – Formacja 
zatem nie jest zatem czynnością jednostronną, przez którą ktoś 
przekazuje pojęcia teologiczne czy duchowe. Jezus do tych, 
których powoływał, nie mówił «chodź, to ci wyjaśnię». Bynajm-
niej! Nie mówił też: «chodź, to cię pouczę». Mówił: «chodź za 
Mną», «rób to, co Ja». I to jest metoda, którą także dzisiaj Kościół 
chce zastosować do swoich duchownych. Formacja, o której 
mówimy, to doświadczenie uczniów, które zbliża do Jezusa i 
pozwala coraz bardziej się do Niego upodabniać. Właśnie dlatego 

nie może ona być zadaniem prowadzonym do pewnego czasu, 
bo kapłani nigdy nie przestają być uczniami Jezusa i iść za Nim”. 
Franciszek podkreślił, że każde powołanie wiąże się z misją, zaś 
misją duchownych jest ewangelizacja: 
 
„Potrzebujemy księży, a brakuje powołań. Pan powołuje, ale to 
nie wystarcza. A my biskupi mamy pokusę, by brać bez rozezna-
nia wszystkich, którzy się zgłaszają. To nie jest dobre dla Kościoła! 
Bardzo proszę, by dobrze badać przebieg danego powołania. 
Dobrze sprawdzić, czy pochodzi ono od Pana, czy ten człowiek 
jest zdrowy, zrównoważony, zdolny do dawania życia, do ewan-
gelizacji; czy jest zdolny do utworzenia rodziny i do zrezygnowa-
nia z tego, by iść za Jezusem. Mamy dziś dużo problemów, i to w 
wielu diecezjach, dlatego, że niektórzy biskupi dali się wprowa-
dzić w błąd, biorąc tych, którzy przychodzili – nieraz wyrzuconych 
z seminariów czy domów zakonnych – bo trzeba było księży. 
Bardzo proszę, byście myśleli o dobru ludu Bożego” – dodał Pa-
pież                Za: Radio   watykańskie

______________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.salezjanie.pl/
http://www.franciszkanie.com/
http://www.franciszkanie.com/
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W dniach 29-30 września br. w Wiedniu 
odbyło się posiedzenie Międzyprowin-
cjalnej Komisji Europy Centralnej i 
Wschodniej z udziałem br. Rudolfa Knop-
pa – przedstawiciela zarządu generalnego 
Zakonu i jednocześnie prezydenta Komisji 
oraz prowincjałów z Prowincji Bawarskiej 
(br. Benedykt Haus), Prowincji Polskiej (br. 
Eugeniusz Kret) i Prowincji Austriackiej 
(br. Ulrich Fischer). 
 

Podczas posiedzenia dokonano wyboru 
nowego przewodniczącego Komisji, któ-
rym został Prowincjał Prowincji Polskiej 
br. Eugeniusz Kret. 
 

 
 

Komisja spotyka się dwa razy do roku, jej 
głównym celem jest koordynacja wspól-
nych spraw zakonnych sąsiadujących ze 
sobą prowincji oraz wspieranie kontak-
tów i współpracy między prowincjami i 
ich ośrodkami. 
Członkowie Komisji Międzyprowincjalnej 
 (od lewej): 
br. Eugeniusz Kret – przewodniczący 
Komisji, Prowincjał Prowincji Polskiej; 
br. Rudolf Knopp – prezydent Komisji, I 
Radny Generalny; 
br. Benedykt Hau – Prowincjał Prowincji 
Bawarskiej; 
br. Ulrich Fischer – Prowincjał Prowincji 
Austriackiej        Za: www.bonifratrzy.pl

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Deklaracja o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym w Rzeszowie a Szpitalem im. Kard. Kozłowiec-
kiego SJ w Lusace w Zambii została podpisana. W środę 1 paź-
dziernika 2014 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 
Fryderyka Chopina w Rzeszowie doszło do podpisania deklaracji 
o współpracy pomiędzy podkarpacką placówką a Szpitalem im. 
Kard. Adama Kozłowieckiego w Lusace w Zambii.  
 
Szpital im. Kard. Kozłowieckiego działa od 6 marca 2013 
r. Jednogłośną decyzją członków Konferencji Episkopatu Zambii 
został nazwany imieniem wielce zasłużonego misjonarza z Pod-
karpacia, Kardynała Kozłowieckiego. Personel szpitala liczy w 
sumie 24 pracowników – 19 wykwalifikowanych i 5 pomocni-
czych członków personelu. Na chwilę obecną w szpitalu funkcjo-
nują: pokoje zabiegowe, laboratorium, apteka szpitalna, oddział 
stomatologiczny, radiologia i fizjoterapia. 
 
Nawiązanie współpracy było możliwe dzięki wsparciu Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, który wyraził zgodę na podpisa-
nie deklaracji o współpracy pomiędzy placówką z Podkarpacia a 
zambijskim szpitalem. Zarząd Województwa podczas wczoraj-
szego uroczystego podpisania deklaracji o współpracy reprezen-
tował Pan Bogdan Romaniuk, który w ubiegłym roku odwiedził 
szpital w Lusace. To właśnie podczas ubiegłorocznego spotkania 
narodził się pomysł wsparcia placówki, która w swoim zamyśle 
ma być pierwszym w historii Zambii szpitalem narodowym, ofe-
rującym pomoc osobom najuboższym i marginalizowanym. 
 
Podczas wczorajszego spotkania wyrazy wdzięczności zostały 
także złożone za ręce Pana Witolda Wiśniewskiego – Dyrektora 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopi-
na w Rzeszowie, który bardzo przychylnie i otwarcie podszedł do 
pomysłu współpracy i wyraził nadzieję, że będzie się ona rozwijać 
pomyślnie dla dobra obu placówek, które mogą się nawzajem 
wiele od siebie nauczyć – podkarpacka placówka w zakresie 
chorób tropikalnych, natomiast Szpital im. Kard. Kozłowieckiego 
może otrzymać pomoc np. w zakresie szkolenia i wymiany perso-
nelu. Fundację podczas podpisania deklaracji o współpracy re-
prezentował Pan Dariusz Bździkot – Sekretarz Zarządu Fundacji i 
p.o. Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w 
Hucie Komorowskiej. 
 

 
 
Delegacja reprezentująca Szpital im. Kard. Kozłowieckiego przy-
była do Polski na zaproszenie Fundacji im. Księdza Kardynała 
Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” z okazji uroczystości 
VII Dni Kard. Kozłowieckiego. Członkami delegacji były: s. Matilda 
Mubanga – Narodowa Koordynatorka ds. Zdrowia z ramienia 
Konferencji Episkopatu Zambii oraz Pani dr Agatha Lloyd – Dy-
rektor Szpitala im. Kard. Kozłowieckiego w Lusace. 

Za: www.jezuici.pl

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ogłosiliśmy już wiernym, że relikwie dotarły do Munyonyo. Wia-
domość ta wywołała wielką radość wśród ludzi, którzy darzą 
ogromnym szacunkiem św. s. Faustynę i św. Jana Pawła II – in-
formuje o. Marian Gołąb, pracujący w Ugandzie. To wspaniała 
wiadomość, ze są ludzie tak hojni, jak ofiarodawcy, którzy pomo-
gli w zakupie relikwiarzy. Niech Pan im wynagrodzi to wielkie 
wsparcie dla ewangelizacji! – podkreśla. 
 
 W Kampali działa ruch ludzi świeckich „Apostołowie Miłosier-
dzia”. Nawiązaliśmy z nimi kontakt i chcemy wspólnie, raz w 
miesiącu organizować niedziele miłosierdzia, podczas których 

będziemy także czcić relikwie wymienionych wcześniej świętych. 
Obecnie planujemy pierwszą taką niedzielę. Podczas niej relikwie 
zostaną uroczyście przywitane w Kampali, w dzielnicy Munyonyo. 
  
To na razie nasz plan, który próbujemy wprowadzić w życie. 
Niewykluczone, że kiedyś uznamy, że warto wyruszyć z relikwia-
mi do innych parafii. Jednak na razie to dość odległa przyszłość. 
To, co obecnie wydaje nam się dość pilne, to zdobycie dobrego 
nagłośnienia. Niedziele miłosierdzia, które planujemy, mogą 
gromadzić nawet pięć tysięcy ludzi. Mamy już takie doświadcze-
nie, bo właśnie tyle osób uczestniczyło w ostatnim Święcie Miło-

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/10/bonifratrzy.pl_.jpg
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/10/MW.jpg
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sierdzia Bożego. Będę na bieżąco przesyłał informacje o rozwoju 
kultu Miłosierdzia Bożego i czci dla relikwii w naszym sanktua-
rium. 
 

 
 

W Munyonyo zaczynamy od zera. Powoli udaje nam sie stawiać 
małe kroki. Ostatnio studenci z Krakowa, Wspólnota Góra Oliwna, 
ufundowali nam namiot na 100 osób. Jest to jedyne pomieszcze-
nie, w którym możemy organizować różne spotkania duszpaster-
skie. Właśnie tam w każdą niedzielę odbywają się kurs ALFA, czyli 
spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży. Teraz zbieramy pie-
niądze na krzesła. Udało się nam uzbierać fundusze na 21 krzeseł, 
ale naszym celem jest zakup stu. Ludzie są tutaj ofiarni, ale w 
kontekście afrykańskim taka zbiórka potrwa jeszcze trochę czasu. 
Chcemy, aby również oni mieli swój wkład w rozwój tego miejsca. 
Z reguły w każdą niedzielę udaje nam się uzbierać fundusze na 
dwa krzesła. Mam nadzieje, ze nie uprzedzi nas koniec świata 
zanim uzbieramy te 100 :-)… Ale nie tracę ducha. O. Marian Gołąb 
– Uganda-Munyoyo                                     Za: www.misje.franciszkanie.pl

 

  Zapowiedzi  wydarzeń 
 

  

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek 
Najświętszego Oblicza oraz  Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katedra 
Teologii Życia Duchowego zapraszają na 
Sympozjum o tajemnicy wynagradzania 
czyli o tym jak wynagradzać we współcze-
snym świecie 
 
Sympozjum odbędzie się 22 października 
2014 r. na ul. Dewajtis 5, Aula im. Jana 
Pawła II, Warszawa 
 
PROGRAM 
  900     Msza św. w Kaplicy Domu Rekolek-
cyjno-Formacyjnego, ul. Dewajtis 3 
1015     Otwarcie sympozjum 
ks. prof. Stanisław Urbański, Kierownik 
Katedry Teologii Życia Duchowego UKSW 
m. Marietta Pstrągowska, Przełożona 
generalna 
Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek 
Najświętszego Oblicza 
  
Sesja I 
1030     I będą Cię nazywać naprawcą wy-
łomów, odnowicielem rumowisk (Iz 58,12) 
Naprawa domu Bożego w Biblii, ks. dr hab. 
Janusz Kręcidło, prof. UKSW 
1100     Miłość zakrywająca wiele grzechów 
(1 P 4, 8) w interpretacji św. Augustyna, ks. 
dr hab. Leon Nieścior, prof. UKSW 
1130     Wydarzenie z San Damiano: „Fran-
ciszku, czyż nie widzisz, że ten dom mój 
chyli się ku upadkowi?”. Analiza źródeł 
hagiograficznych dr hab. Wiesław Block 
OFMCap, Papieski Uniwersytet Antonia-
num, Rzym 
1200     Wynagradzanie w nauczaniu Ko-
ścioła dr Tomasz Płonka OFMCap 
1230     Podsumowanie I sesji 
1300     Przerwa 
 
Sesja II 

1400     Wynagradzanie w życiu bł. Honorata 
Koźmińskiego, mgr Grzegorz Filipiuk 
OFMCap 
1430     Charyzmat wynagradzania w Zgro-
madzeniach założonych przez bł. Honorata 
Koźmińskiego, dr Grzegorz Matlak CFD 
1500     Cel i zadania Zgromadzenia Sióstr 
Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w 
latach 1888-2014 dr hab. Bożena Szewczul 
WNO, prof. UKSW 
1530     Wdzięczność w czynie, czyli rzecz o 
wynagradzaniu Bogu za grzechy, w życiu i 
przemyśleniach Elizy Cejzik (1858-1898), 
mgr lic. Daria Małgorzata Koman WNO. 
1600     Dyskusja 
Zakończenie Sympozjum 
 

 
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej organizuje po raz  29 na 
Jasnej Górze, u stóp Matki i Królowej, 
Modlitewną Noc Czuwania  w intencji 
polskiej emigracji i jej duszpasterzy. W 
tym roku polonijne pielgrzymowanie 
odbędzie się w dniach 17/18 października 
(piątek-sobota) pod hasłem: „Serce Matki 
ogarnia każdego i wszystkich, wszędzie i 
zawsze” (św. Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r. 
Jasna Góra). 
 

 
 
Będziemy dziękować Bogu za dar kanoni-
zacji Jana Pawła II –  ”ojca polskiej emi-
gracji”. 
 
Ten nasz trud pielgrzymowania do Ja-
snogórskiego Domu chcemy również 

ofiarować za współczesną falę Rodaków, 
którzy opuszczając ojczyznę, tracą często 
kontakt z Bogiem i Kościołem. 
 
Apel Jasnogórski 17 października o godz. 
21.00 i Msza Święta koncelebrowana o 
północy (z piątku na sobotę) pod prze-
wodnictwem Biskupa Wiesława Lechowi-
cza – niech połączy wszystkich Rodaków 
na świecie. 
 
Czuwanie nasze zakończymy modlitwą o 
pokój, którą poprowadzą pielgrzymi z 
Ukrainy. 
 
Tym wszystkim, którzy nie mogą przybyć 
do Częstochowy, proponujemy duchowo 
włączyć się w tę Pielgrzymkę poprzez 
transmisję Radia Jasna Góra, Radia Maryja 
i TV Trwam. 
 
Intencje i modlitwy można przesyłać na 
adres: czuwanie@chrystusowcy.pl lub 
poprzez stronę 
www.czuwanie.chrystusowcy.pl 
 

Ks. Wiesław Wójcik TChr 
dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigra-

cyjnego 
 

  
 
Pod hasłem „Ojcostwo Boga” 9 paździer-
nika odbędzie się VIII Międzynarodowe 
Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinar-
ne. To wydarzenie naukowe będzie połą-
czone z inauguracją roku akademickiego 
2014/2015 w WSD Księży Misjonarzy 
Saletynów w Krakowie.  
 
PROGRAM: 
 
9.30 – Msza św. koncelebrowana w kapli-
cy seminaryjnej 
Przewodniczy i słowo Boże głosi: rektor 
UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak 

http://www.misje.franciszkanie.pl/
http://teologia.uksw.edu.pl/node/627
http://teologia.uksw.edu.pl/node/627
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/09/Czuwanie-2014_baner-466x2491.jpg
mailto:czuwanie@chrystusowcy.pl
http://www.czuwanie.chrystusowcy.pl/
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10.45 – Otwarcie i prowadzenie sympo-
zjum: ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręci-
dło MS 
Słowo Rektora UPJPII: ks. prof. dr hab. 
Wojciech Zyzak 
Słowo powitania: ks. rektor mgr lic. Jacek 
Pawłowski MS 
 
Pierwsza sesja 
11.00 – Ojcostwo Boga w Biblii – ks. prof. 
UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, 
Warszawa) 
11.20 – Wybrane aspekty Bożego Ojcostwa 
w Ewangelii Mateuszowej – ks. dr hab. 
Stanisław Witkowski MS (UPJPII, Kraków) 
11.40 – Maria e il Padre nella pietà popolare 
(Maryja i Bóg Ojciec w pobożności ludowej) 
– ks. mgr lic. Gian Matteo Roggio MS 
(Marianum, Rzym) 
12.00 – Przerwa na kawę lub herbatę 
 
Druga sesja 
12.30 – Ojcostwo Boga jako źródło ojco-
stwa duchowego – ks. prof. dr hab. Woj-
ciech Zyzak (UPJPII, Kraków) 
12.50 – Podstawowe wymagania moralne 
wynikające z powołania ojca rodziny – ks. 
dr Jan Kalniuk MS (UPJPII, Kraków) 
13.10 – „Narodziny” ojca – od biologii do 
psychologii. Ojcostwo problematyczne – ks. 
mgr lic. Jacek Pawłowski MS (Kraków) 
13.30 – Dyskusja i zakończenie sympo-
zjum 
14.00 – Obiad 
 

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: 
ks. Leszek Kwiatkowski MS 

WSD Księży Misjonarzy Saletynów  
Kraków, ul. Koszalińska 12 

30-407 Kraków 
tel.: 12 266 32 342  

 
Collegium Bobolanum Papieskiego Wy-
działu Teologicznego zaprasza na pierw-
szą z cyklu tegorocznych Konferencji 
Bobolanum, które poświęcone będą 
rozmaitym aspektom sztuki rozeznawania 
duchowego.  
 
Cykl został zatytułowany: Anioły i demo-
ny. Sztuka rozeznawania duchów. 
W najbliższy czwartek 9 października, o 
godzinie 19-tej, wykład pod tytułem 
„Uwalnianie się od wpływu złych du-
chów”, wygłosi jezuita, o. Remigiusz Re-
cław SJ, autor wielu publikacji z dziedziny 
duchowości, znany duszpasterz, kierujący 
od lat łódzkim Ośrodkiem Odnowy w 
Duchu Świętym. Konferencje, na które 
wstęp jest wolny, tradycyjnie odbywają 
się w drugi czwartek miesiąca, w auli 

wielkiej Collegium Bobolanum przy ulicy 
Rakowieckiej 61 w Warszawie. 
 

 
 
W kolejnych miesiącach zaplanowano 
następujące wykłady: 
Jerzy Seremak SJ, Świat aniołów i demo-
nów zapisany w Biblii – 13 listopada 2014 
(godz. 19:00-20:30) 
Marek Blaza SJ, Bezcielesne potęgi i wąż 
starodawny – 11 grudnia 2014 (godz. 
19:00-20:30) 
Tadeusz Kotlewski SJ, Pokusa czy na-
tchnienie? Ignacjańska droga współpracy 
z Bogiem – 8 stycznia 2015 (godz. 19:00-
20:30) 
Artur Filipowicz SJ, Między dobrem a 
złem – sztuka roztropnej oceny postępo-
wania człowieka – 12 marca 2015 (godz. 
19:00-20:30) 
Krzysztof Zanussi, Dobro i zło w filmie – 
16 kwietnia 2015 (godz. 19:00-20:30) 
Wacław Oszajca SJ, Anioł i diabeł między 
wierszami – 14 maja 2015 (godz. 19:00-
20:30)                                           Piotr Aszyk SJ 

  

 
Zespół KEP ds. Służby Zdrowia wraz z 
Krajowym Duszpasterstwem Służby 
Zdrowia zapraszają na spotkanie forma-
cyjno-szkoleniowe i rekolekcje dla Księży 
Kapelanów Szpitali i Domów Pomocy 
Społecznej. 
 
Refleksjami o sensie choroby, cierpienia i 
śmierci będzie dzielił się ks. prof. Andrzej 
Muszala (Kraków, UJP II) – znany i ceniony 
w wielu środowiskach rekolekcjonista. 
Zapraszamy w terminie 3-6 listopada 
2014 roku do Domu Pielgrzyma pod 
Jasną Górą (Częstochowa, ul. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego 1/31). Rezerwacja jest 

już dokonana dla każdej ilości uczestni-
ków. W dniu przyjazdu uregulować spra-
wy zakwaterowania w recepcji.  
 
Program szkolenia-rekolekcji obejmuje: 
 
Poniedziałek, 3 listopada: 
12.00 – modlitwa Liturgii Godzin – Godzi-
na Południowa - Konferencja 
13.00 – obiad 
15.00 – Modlitwa Liturgii Godzin – Nie-
szpory - Konferencja 
17.00 – Msza Święta w Bazylice Jasnogór-
skiej  - Homilia 
18.00 – kolacja 
19.30 – spotkanie formacyjne; ks. dr T. 
Jakubiak 
 
Wtorek, 4 listopada: 
8.00 – śniadanie 
9.00 – modlitwa Liturgii Godzin – Godzina 
Przedpołudniowa - Konferencja 
12.00 – Droga Krzyżowa 
13.00 – obiad 
15.00 – Modlitwa Liturgii Godzin – Nie-
szpory - Konferencja 
17.00 – Msza Święta w Bazylice Jasnogór-
skiej  - Homilia 
18.00 – kolacja 
19.30 – spotkanie formacyjne; ks. prof. A. 
Muszala 
 
Środa, 5 listopada: 
8.00 – śniadanie 
9.00 – modlitwa Liturgii Godzin – Godzina 
Przedpołudniowa - Konferencja 
12.00 – Nabożeństwo Pokutne 
13.00 – obiad 
15.00 – Modlitwa Liturgii Godzin – Nie-
szpory - Konferencja 
17.00 – Msza Święta w Bazylice Jasnogór-
skiej  - Homilia 
18.00 – kolacja 
19.30 – spotkanie formacyjne; ks. prof. St. 
Warzeszak 
 
Czwartek, 6 listopada: 
8.00 – śniadanie 
9.00 – modlitwa Liturgii Godzin – Godzina 
Przedpołudniowa - Konferencja 
11.00 –  Msza Święta w Kaplicy Cudowne-
go Obrazu - Homilia 
13.00 – obiad, zakończenie rekolekcji  
 

Bp Stefan Regmunt - Przewodniczący 
Zespołu KEP 

Ks. prof. Stanisław Warzeszak -   Krajowy 
Duszpasterz Służby Zdrowia  

 
Z

d
r
o

 
 
 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2014/10/Zrzut-ekranu-2014-10-06-o-21.48.37.png
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  Witryna tygodnia 

 
 

 
W nowej, jesiennej edycji programu „Coś 
dla Ciebie” w TVP2 franciszkanin o. Jan 
Maria Szewek odpowiada na pytania 
telewidzów. W każdy poniedziałek roz-
strzyga ich wątpliwości i rozwiązuje dy-
lematy dotyczące wiary i moralności. 
 
Coś dla Ciebie. Zwykłe sprawy zwykłych 
ludzi. Pokazujemy, gdzie szukać pomocy, 
jak się o nią zwrócić i jak znaleźć miejsca 
w Twojej okolicy, w których można ją 
uzyskać” – reklamują się twórcy progra-
mu. 
„Coś dla Ciebie” pokazuje ludzi, którzy 
potrafią nie zagubić się w zawiłej co-
dzienności i podejmują inicjatywy, które 
często są bodźcem do działania dla in-
nych. Autorzy wspierają inicjatywy ogól-
nopolskie, lokalne, a także parafialne i 
zakonne. 

 
 
„To także propozycja dla ducha: przypo-
minać będziemy słowa Jana Pawła II, jego 
wzruszające pielgrzymki nie tylko do 
ojczyzny i najważniejsze. Zaproponujemy 
ciekawe wydarzenia artystyczne i spotka-
nia ze znanymi ludźmi, którzy nie boją się 
odpowiadać na trudne pytania” – czyta-
my w materiałach promocyjnych. 
 

Program ukazuje, jak wiele dobrego dla 
innych robią ludzie, o których nie można 
przeczytać na pierwszych stronach gazet. 
Autorzy przedstawiają inicjatywy w ma-
łych miasteczkach, w wiejskich parafiach, 
podejmowane przez osoby, które po-
święcają swój wolny czas, aby pomagać 
innym. Także pokazują, jak poradzić sobie 
z trudną sytuacją i zmobilizować ludzi do 
działania. 
 
Dwudziestominutowy program rozpo-
czyna się w poniedziałek w TVP2 o godz. 
6.35. Ostatnie dwie minuty to czas na 
udzielanie odpowiedzi na pytania telewi-
dzów, które mogą nadsyłać na adres 
stacji: cosdlaciebie@tvp.pl  
 
Pierwszy odcinek nowej edycji został   wy-
emitowany 15 września.  

Za: www.franciszkanie.pl
 

 
MARIÓWKA  ZAPRASZA 

 
 

Już czwarty rok Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN prowadzi 
działalność leczniczą w NZOZ PROMIEŃ w Mariówce. Serdecznie 
zapraszamy kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich zainte-
resowanych na rehabilitację i regenerację fizyczno-duchową do 
naszego ośrodka. Swoisty klimat przepełniony ciszą i czyste po-
wietrze predysponują to miejsce do spokojnego odpoczynku i 
nabierania sił witalno-duchowych. 

 

Sam budynek, w którym znajduje się Ośrodek wpisał się w pięk-
ną, ale też i bolesną historię naszej Ojczyzny. Mieści się w daw-
nych szkołach, w których wychowały się wspaniałe pokolenia 
Polaków, przeszedł czas stacjonowania wojsk okupanckich, ko-
munistycznego zawłaszczenia a po odzyskaniu i gruntownym 
odremontowaniu służy teraz ludziom chorym. 

Od około roku mamy możliwość przyjmowania pacjentów na 
rehabilitację stacjonarną w warunkach szpitalnych i hotelowych. 
Na terenie Ośrodka znajduje się kaplica a wokół budynku zago-

spodarowany park, w pobliżu zaś dostępny dla pacjentów duży 
ogród domu generalnego naszego Zgromadzenia. Dysponujemy 
pełnoprofilową bazą zabiegową; osoby zainteresowane mogą 
również skorzystać z hipoterapii i z nowoczesnego basenu, który 
znajduje się w odległości 4 km od Ośrodka, w niedalekiej Przysu-
sze. 

Pobyt w naszym Ośrodku polecamy wszystkim zainteresowanym 
wypoczynkiem, regeneracją sił, rehabilitacją i leczeniem, szcze-
gólnie kręgosłupa, stawów i chorób neurologicznych.   

Niestety dotychczas nie udało się nam uzyskać kontraktu z NFZ, 
dlatego pobyt ma charakter odpłatny. Ponieważ nasza działal-
ność jest działalnością non-profit, dlatego też opłata za pobyt 
pokrywa jedynie koszt utrzymania pacjenta i obecnie wynosi ona 
za tydzień zabiegowy (od poniedziałku do soboty) 700 zł (w po-
koju 2-osobowym) i 800 zł (w pokoju 1-osobowym) – co pokrywa 
koszt wyżywienia, noclegów, 5 zabiegów fizjoterapeutycznych i 2 
gimnastyk dziennie (koszt osobodnia wynosi 127 zł). Prowadzimy 
również jednodniową rehabilitację (w soboty) dla grup (do 20 
osób). Jest ona połączona z edukacją zdrowotną i wypoczynkiem. 
Zachęcamy kapłanów i inne osoby zainteresowane do organizo-
wania grup z parafii lub innych środowisk. Koszt dla jednej osoby 
wynosi 100 zł.  

Wszystkie dokładne informacje znajdują się na naszej stronie 
internetowej: www.promien.mariowka.net . Zapisy w Rejestracji – 
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-17.00 - pod numerem 
telefonu: 48-675-01-37. 

s. Barbara Pełszyńska - lekarz specjalista neurologii, balneologii 
i medycyny fizykalnej, kierownik NZOZ-u PROMIEŃ

http://www.franciszkanie.pl/
http://www.promien.mariowka.net/
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Odeszli do Pana 

 

 
ŚP.  O.  AUGUSTYN MATYSEK (1931-2014) OMI 

29 września 2014 r. w domu prowincjal-
nym w Poznaniu w 83. roku życia, 63. roku 
powołania zakonnego i 58. roku kapłań-
stwa zmarł oblat Augustyn Matysek. 
 
Ojciec Augustyn Matysek urodził się 17 
sierpnia 1931 r. Radzionkowie na Śląsku. 
Od 1946 r. naukę z zakresu szkoły średniej 
pobierał w niższym seminarium duchow-
nym w Lublińcu. We wrześniu 1950 r. 
rozpoczął nowicjat w Markowicach. Świę-
cenia kapłańskie przyjął po piątym roku 
studiów, 24 czerwca 1956 r. 
 
Zmarły o. Augustyn na drodze zakonnego 
i kapłańskiego życia pracował w wielu 
placówkach prowincji wypełniając szereg 
szczególnych zadań. Pracował w formacji, 
był przełożonym wspólnot domowych, 
proboszczem, ekonomem domu, kapela-
nem w klasztorze sióstr zakonnych i domu 
pogodnej starości. Był zakonnikiem nie-
spożytej energii, wielkiej aktywności, 
dobrego serca i poświęcenia. 
 
Jego pierwszą placówką Gorzów Wlkp. ul. 
Woskowa, gdzie przez 3 lata był wikariu-
szem i ekonomem. W następnych latach 
/1961-1968/ pracował w NSD w Markowi-
cach, gdzie w domu formacyjnym był 
ekonomem, wykładowcą w niższym se-
minarium i wychowawcą. Następne 10 lat 
/1969-1978/ był przełożonym domu i 
proboszczem w nadmorskiej parafii w 
Łebie.  W 1978 roku przybył do domu i 
parafii oblackiej w Kędzierzyna, by tam 
przejąć obowiązki ekonoma i wikariusza 
w parafii. Od 1980 r. przez kolejnych 5 lat 
był superiorem, proboszczem i kustoszem 
w sanktuarium w Kodniu. Od 1985 r. był 
superiorem, proboszczem i ekonomem w 

Smolanach na Suwalszczyźnie, gdzie 
znajdował się dom postulatu dla kandy-
datów na braci zakonnych.  
 

  
 
W 1990 r. przybył do Katowic, gdzie prze 2 
lata był kapelanem w klasztorze sióstr 
elżbietanek przy ul. Warszawskiej. W 1992 
r. po raz drugi przybył do Markowic, gdzie 
przez 4 lata był prefektem w junioracie 
braci. Od 1996 r. był superiorem i ekono-
mem w Grotnikach, a następnie jeden rok 
w Gdańsku, gdzie był spowiednikiem przy 
stałym konfesjonale. Od roku 2000, przez 
14 lat był kapelanem w Domu Opieki 
Społecznej w Chumiętkach koło Krobi 
służąc jednocześnie pomocą duszpaster-
ską w okolicznych parafiach. 
 

Wspominając swój pobyt w Chumiętkach 
i posługę kapłańska w parafiach mawiał o 
sobie, że jest najszczęśliwszym oblatem. 
O. Augustyn cieszył się dobrym zdro-
wiem, co pozwalało mu pracować prawie 
do końca życia. Jednak w czerwcu 2014 r. 
pojawiła się poważna choroba. Był hospi-
talizowany w Poznaniu, przeszedł okres 
rekonwalescencji i nie był już w stanie 
powrócić do poprzednich obowiązków. 
Po 14 latach nieprzerwanej pracy w Chu-
miętkach został przeniesiony do domu 
prowincjalnego. 
 
Pogrzeb śp. o. Augustyna Matyska był 1 
października 2014 r. O godz. 8.00 w kapli-
cy klasztoru poznańskiego – wspólnota 
Misjonarzy Oblatów odmówiła różaniec w 
intencji O. Augustyna. Po tej modlitwie 
została odprawiona Msza św. koncele-
browana połączona z jutrznią, której 
przewodniczył O. Superior Krzysztof Bo-
rodziej. 
 
W Obrze Msza św. pogrzebowa odbyła się 
o godz. 12.30. Eucharystię sprawowało 52 
kapłanów, w tym liczne grono kapłanów 
dekanatu krobskiego. Mszy św. przewod-
niczył wikariusz prowincjalny (p.o. pro-
wincjała) o. Andrzej Korda, a kazanie 
wygłosił O. Józef Niesłony. W pogrzebie 
uczestniczyła rodzina zmarłego, klerycy 
miejscowego seminarium duchownego, 
braci zakonni, autokarowa delegacja 
parafian z Krobi i przedstawicieli domu 
opieki z Chumiętek. O. Augustyn Matysek 
został pochowany w przyklasztornym 
cmentarzu w Obrze, w kwaterze Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 

Za: www.oblaci.pl                                    

  
  

 
 
 
 

http://www.oblaci.pl/

