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Drodzy Współbracia 
 
Ojciec Święty Benedykt XVI rozpocz ął swoja pielgrzymk ę po kontynencie Afryka ńskim od Kamerunu. W 
związku z tym  przypominamy zasługi pallotynek i pallot ynów w ewangelizacji tego kraju.  Mijaj ący 
tydzie ń przyniósł sporo informacji z innych terenów misyjn ych, w tym jedn ą bardzo bolesn ą o 
zamordowaniu dwóch redemptorystów w Kolumbii i jedn ą radosn ą o święceniach biskupich polskiego 
misjonarza, paulina o. Stanisława Dziuby, który pode jmuje posług ę w diecezji Umzimkulu w Republice 
Południowej Afryki.  
 
W Polsce spo śród wielu wydarze ń wyró Ŝnia si ę odznaczenie 91 letniego Brata Stefana Franczaka SJ 
KrzyŜem Komandorskim Orderu Odrodzenia Poski, za wybitne osi ągni ęcia w zakresie hodowli ro ślin 
ozdobnych i za wkład do światowego dorobku ogrodnictwa. Dzi ękując temu s ędziwemu Bratu, Ŝyczymy 
by znalazł wielu na śladowców w gorliwej posłudze brata zakonnego, artys ty w swojej specjalno ści, który 
twórcz ą pracą daje świadectwo o własnym powołaniu. 
 
Redakcja Biuletynu ma swoje pierwsze rado ści, bowiem kilku Współbraci, po otrzymaniu jego pie rwszych 
numerów, samorzutnie zaproponowało swoj ą współprac ę w tworzeniu strony internetowej 
www.zyciezakonne.pl  i Biuletynu. Jest w śród nich dwóch naszych pierwszych korespondentów 
zagranicznych! Zapraszamy wi ęc do współpracy wszystkich, którzy widz ą sens dzielenia si ę bogactwem 
Ŝycia zakonnego w naszych Wspólnotach Czekamy na mai le z Waszymi uwagami, propozycjami tekstów 
oraz pomysłami, jak lepiej prowadzi ć naszą wspóln ą stron ę internetow ą. Piszcie na adres: 
redakcja@zyciezakonne.pl  
 
Dzisiaj wypada podzi ękowa ć o. Witoldowi Pobiedzi ńskiemu, franciszkaninowi, który przez pierwsze 
dziesi ęć miesi ęcy był odpowiedzialny za redagowanie strony interne towej, a w ostatnim tygodniu 
zakończył t ę posług ę. Niech Pan mu błogosławi w podejmowanych obowi ązkach. 
 

Kazimierz Malinowski OFMConv 
Sekretarz gen. Konferencji 

                     
     

  Wiadomo ść tygodnia  
 

 
Pallotyni i pallotynki pionierami ewangelizacji w Ka merunie 

 
W dniach od 17 do 20 marca 2009 r. Ojciec Święty 
przebywa z wizytą apostolską w Kamerunie. Jest to dla 
nas okazja, aby zastanowić się nad początkami 
ewangelizacji w tym afrykańskim kraju, powierzonym 
niemieckim misjonarzom pallotyńskim, których Stolica 
Apostolska wysłała tam w 1890 r. 
Dla lepszego zrozumienia tej apostolskiej i misyjnej 
działalności, przedstawiamy jej ogólną charakterystykę. 
 
Pierwszy okres: 1890 – 1915: Pocz ątki 
 
25 października 1890 r. do Duala w Kamerunie 
przybywają dwaj pallotyńscy księŜa, Heinrich Vieter i 
George Walter (z prowincji niemieckiej) oraz pięciu braci i 
jeden seminarzysta. 8 grudnia 1890 r. odprawiają mszę 
świętą w pierwszym domu w Marienbergu (Góra Maryi), 
który sami zbudowali, oddając Kamerun pod opiekę 
Matki BoŜej, Królowej Apostołów. Dwa lata później, w 
1892 r., przybyły równieŜ pierwsze niemieckie pallotynki. 
W BoŜe Narodzenie 1891r. otwarto pierwszą szkołę 
misyjną i pierwszych piętnastu uczniów przyjmuje 
sakrament chrztu. 

 
W 1904r. prefektura apostolska w Kamerunie zostaje 
wyniesiona do godności wikariatu apostolskiego, a 
pierwszym wikariuszem apostolskim zostaje wielebny 
Heinrich Vieter, który umrze i zostanie pochowany w 
Jaunde. Postać tego biskupa i pallotyńskiego misjonarza 
jest fundamentalna w historii ewangelizacji Kamerunu. 
Dane statystyczne z końca 1913 r. informują o 16 
placówkach misyjnych, którymi zajmowało się 34 księŜy, 
37 braci i 31 sióstr zakonnych (wszyscy to pallotyni), 223 
tubylczych katechistów i 28179 katolików. 
 
W ciągu pierwszych 25 lat, 36 pallotyńskich misjonarzy 
(23 braci, 11 księŜy i dwie siostry zakonne) oddało Ŝycie, 
by Kościół w Kamerunie mógł przeŜyć. Jedną z 
konsekwencji pierwszej wojny światowej było wydalenie 
niemieckich pallotynów z kraju. Stało się tak na skutek 
klęski Niemiec i podziału Kamerunu, który częściowo 
przypadł Francji, a częściowo Anglii. 
 
 
 



 
Drugi okres: 1964 – 1994: Powrót 
 
Pallotyńscy misjonarze wrócili do Kamerunu w 1964r. 
Stało się to za przyczyną arcybiskupa Jaunde Jeana 
Zoà, który przebywając w Rzymie jako uczestnik Soboru 
Watykańskiego II poprosił Pallotynów, aby wrócili do 
Kamerunu. Arcybiskup uwaŜał, Ŝe pallotyńscy misjonarze 
są „ojcami w wierze” i miał wiele szacunku dla dzieła 
ewangelizacji z początku wieku. Niemieccy pallotyni 
zgodzili się na propozycję arcybiskupa. Trzej pierwsi 
osiedlili się w Jaunde, stolicy Kamerunu, i szybko 
utworzyli parafię pod wezwaniem św. Wincentego 
Pallottiego. W latach 80. pojawiły się pierwsze lokalne 
powołania, a pierwszy kameruński pallotyn otrzymał 
święcenia kapłańskie w 1994 r.Misjonarki pallotyńskie, 
tym razem polskie, wróciły do Kamerunu w 1999 r. 
 
Trzeci okres: 1994 – 2008: Wielki rozwój 
 
W 1990r. Kościół w Kamerunie obchodził stulecie 
ewangelizacji. Była to okazja, Ŝeby porozmawiać o 
początkach i pierwszej ewangelizacji dokonanej przez 
pallotyńskich misjonarzy. Naturalną konsekwencją 
obchodów stulecia były liczne rzesze młodych ludzi, 
którzy zapukali do drzwi Pallotynów, Ŝeby równieŜ zostać 
misjonarzami.Dzisiaj mamy ponad czterdziestu księŜy i 
braci po wieczystych ślubach oraz pięćdziesięciu 
studentów przygotowujących się do kapłaństwa. 
 
Pallotyńscy misjonarze (wszyscy są Kameruńczykami) 
pracują w sześciu diecezjach w kraju: prowadzą parafie i 
jedną szkołę średnią. Na uwagę zasługuje Centrum 
Duszpasterskie „Jana XXIII”, gdzie proponuje się 
duchową i apostolską formację, i wraz z innymi 
instytutami zakonnymi wyświęca się do formacji 
kandydatów w dwóch szkołach wyŜszych na wydziale 
filozofii (Instytut Mukasa) i teologii (szkoła św. Cypriana). 
Pięciu kameruńskich księŜy pracuje równieŜ w Republice 
Południowej Afryki; są odpowiedzialni za domy 
formacyjne. To oznacza, Ŝe oni sami stali się 
misjonarzami zgodnie z linią PapieŜa Pawła VI, który 

wzywał Afrykańczyków, aby „zostawali misjonarzami na 
swoim kontynencie”. 
 
 
NaleŜy odnotować, w jaki sposób Siostry Pallotynki od 
samego początku (1892) angaŜowały się we współpracę 
przy ewangelizacji Afryki pallotyńskiej. Siostry 
Apostolstwa Katolickiego są obecne w Mozambiku, a 
Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego są obecne w 
Republice Południowej Afryki, w Rwandzie, Kongu, 
Tanzanii i Kamerunie. W realizację pallotyńskiego 
charyzmatu w Afryce zaangaŜowanych jest równieŜ wielu 
świeckich. Niektórzy złoŜyli juŜ przyrzeczenie apostolskie 
w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na grupę młodzieŜy „ElŜbieta Sanna” 
w Kigali, stolicy Rwandy. 
 
Czwarty okres: Powstanie Regii Trójcy Świętej 
 
8 grudnia 2008 r. została prawnie erygowana nowa 
jednostka pallotyńska, Regia Trójcy Świętej, która 
obejmuje Kamerun i Nigerię, ma własny zarząd i lokalną 
radę regionalną. Data 8 grudnia przypomina o 
zawierzeniu Kamerunu Maryi Królowej Apostołów 
dokonanym przez biskupa Heinricha Vietera właśnie 8 
grudnia 1890 r. w początkach ewangelizacji. 
 
W ten sposób wypełnia się przepowiednia załoŜyciela 
Pallotynów, świętego Wincentego Pallottiego, który na 
łoŜu śmierci zapewnił dwunastu pierwszych pallotynów, 
którzy przy nim byli, Ŝe „Stowarzyszenie rozwinie się, 
Bóg mu będzie błogosławił, a wy to zobaczycie. Mówię to 
wam nie dlatego, Ŝe mam ufność, ale dlatego, Ŝe mam 
pewność”. Rzeczywiście, pallotyni są obecni na 
kontynencie afrykańskim w dziesięciu państwach, liczą 
ponad trzystu członków, a liczba wciąŜ rośnie. 
Wspomniane państwa to Kamerun, Nigeria, Republika 
Południowej Afryki, Zambia, Mozambik, WybrzeŜe Kości 
Słoniowej, Tanzania, Kenia, Rwanda i Demokratyczna 
Republika Konga. (…) 

Ks. Stanisław Stawicki SAC 
Ks. Antonio Celona SAC 

Serwis Informacyjny SAC
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KrzyŜ Komandorski dla Brata Stefana 
Franczaka SJ W niedzielę 22 marca Br. 
Stefan Franczak SJ, przebywający obecnie w 
Kolegium Jezuitów w Gdyni, otrzymał od 
Prezydenta RP KrzyŜ Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w 

dziedzinie hodowli rośli ozdobnych i za wkład do 
światowego dorobku ogrodnictwa.W imieniu Prezydenta 
RP odznaczenie wręczył Prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek w obecności o. Prowincjała Dariusza 
Kowalczyka SJ, rodziny Brata Stefana, zaproszonych 
gości i wspólnoty jezuitów. Br. Stefan Franczak, jezuita, 
jest znanym na całym świecie hodowcą powojników 
(Clematis). Jest honorowym członkiem the International 
Clematis Society. Wyhodował i nazwał ponad 80 odmian 
Clematis, z tego 68 znajduje się w międzynarodowym 
rejestrze. 
Wiele odmian powojników Brata Stefana naleŜy do 
najlepszych wśród wyhodowanych w ciągu ostatnich 20 
lat na świecie. Opisywano je w wielu artykułach 
prasowych, np. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, 
Kanadzie, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. 

Tak wspomina o osiągnięciach Brata Stefana dr 
Szczepan Marczyński, z Wydziału Ogrodniczego Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego: ‘W 1969 r. zacząłem 
pracę w Katedrze Roślin Ozdobnych i wtedy trafiłem do 
ogrodu księŜy jezuitów w Warszawie przy ul. 
Rakowieckiej. W owym czasie był to chyba najpiękniejszy 
ogród w Warszawie, w weekendy otwarty dla wszystkich. 
Tam poznałem brata Stefana Franczaka, który ten ogród 
zorganizował i prowadził. W ogrodzie tym była duŜa 
kolekcja bylin i krzewów ozdobnych, a zwłaszcza 
powojników (Clematis), liliowców (Hemerocalis) i irysów 
bródkowych (Iris) Wiele z tych kwiatów uzyskało 
prestiŜowe wyróŜnienia międzynarodowe. Odmiany 
‘Błękitny Anioł’, ‘Polish Spirit’ i ‘Warszawska Nike’ 
uzyskały w Anglii „Award of Garden Merit”, najwyŜsze 
wyróŜnienie przyznawane przez Royal Horticulture 
Society (RHS) najlepszym odmianom roślin ogrodowych. 
RHS jest najliczniejszym (liczy kilkaset tysięcy członków) 
i najaktywniej działającym towarzystwem ogrodniczym na 
świecie. 
Cztery odmiany powojników Brata Stefana zostały 
uhonorowane medalami na największej europejskiej 
wystawie szkółkarskiej - PLANTARIUM w Holandii. 



Odmiany ‘Kardynał Wyszyński’, ‘Błękitny Anioł’ i 
‘Westerplatte’ otrzymały złote medale, a odmiana 
‘Warszawska Nike’ srebrny. (…) 
 
Obecnie Brat Stefan ma juŜ 91 lat i po latach cięŜkiej 
pracy przebywa w infirmerii zakonnej w kolegium jezuitów 
w Gdyni. Ta dzisiejsza uroczystość i otrzymane 
odznaczenia od Prezydenta RP jest wyrazem 
szczególnego uznania dla Brata Stefana i jego Ŝyciowej 
pasji w dziedzinie ogrodnictwa. Pod koniec uroczystości, 
która odbyła się w refektarzu kolegium gdyńskiego, dr 
Szczepan Marczyński przedstawił w ciekawej prezentacji 
najwaŜniejsze dokonania Brata Stefana.  
    za: www.jezuici.pl  
 
Kard. Jaworski: Módlmy si ę o kanonizacj ę bł. 
Jakuba Strzemi ę Zakończył się pierwszy etap 
peregrynacji relikwii bł. Jakuba Strzemię, franciszkanina, 
misjonarza Rusi Czerwonej, abpa halickiego. 44. jego 
następca kard. Marian Jaworski zaapelował w Krakowie 
o modlitwę o kanonizację Błogosławionego. „Będziemy 
się modlić, aby ta peregrynacja przyniosła obfite owoce, 
aby wierni mogli lepiej poznać tę postać, aby przez 
oŜywiony kult stał się cud, który doprowadzi do 
kanonizacji” – dodał były metropolita lwowski. 
 
Kard. Jaworski w kazaniu, które wygłosił dziś w bazylice 
św. Franciszka w Krakowie przy sarkofagu bł. Jakuba 
podkreślał wielką gorliwość apostolską swojego 
Błogosławionego poprzednika sprzed sześciuset lat. 
„Wszędzie tam na Wschodzie bł. Jakub starał się nieść 
Chrystusa Pana. Tam, gdzie nie było niczego zasiewał 
Ŝycie ewangeliczne” – mówił. Sytuację sprzed sześciu 
wieków porównał do tej z początku lat 
dziewięćdziesiątych, kiedy zaczął kierować archidiecezją 
lwowską. „Kiedy przyjechałem do Lwowa, zobaczyłem, 
Ŝe wspaniałe dziedzictwo bł. Jakuba zostało prawie 
doszczętnie zniszczone przez reŜim komunistyczny. W 
1991 r. było tylko jedenastu kapłanów. Wszystko 
przypominało czasy bł. Jakuba. Trzeba było wszystko 
zaczynać od nowa” - wspominał. „Staraliśmy się pójść 
śladami Jakuba Strzemię i głosić Ewangelię, i Ŝyć nią 
prawdziwie” – dodał. 
 
Jak powiedział nam przełoŜony krakowskiej prowincji 
franciszkanów o. Jarosław Zachariasz peregrynacja 
relikwii po klasztorach jest równieŜ przygotowaniem do 
obchodów stulecia ogłoszenia bł. Jakuba patronem 
prowincji, które przypadają 16 marca 2010 r. W bieŜącym 
roku mija jego 600. rocznica śmierci. jms 

  
Poznańscy dominikanie zawierzyli swój klasztor 
św. Józefowi Poznańscy dominikanie ponowili w 
czwartek tradycyjnie zawierzenie własnego klasztoru 
świętemu Józefowi – na pamiątkę oddania mu w opiekę 
konwentu kilkadziesiąt lat temu, by ocalić go przed 
likwidacją przez komunistów. „To bardzo waŜny święty 
dla naszego klasztoru. Kilkadziesiąt lat temu Ŝyjący tutaj 
bracia, lękając się tego, Ŝe władze zabiorą im klasztor ze 
względu na ich działalność duszpasterską, oddali się pod 
opiekę świętemu Józefowi” – mówił podczas Mszy św. 
obecny przeor klasztoru, o. Jakub Kruczek. 
 
Przeor przypomniał, Ŝe św. Józef był człowiekiem 
„prawdziwej wiary i zawierzenia Bogu oraz głębokiej 
pokory”. „Czy potrafimy tak jak on być ludźmi wiary, 
którzy pozwalają prowadzić się Bogu przez Ŝycie i ludźmi 
pokory, umiejącymi być w cieniu?” – pytał o. 
Kruczek.Odprawioną w południe liturgię zakończyło 
odczytanie aktu zawierzenia, w którym znalazła się m.in. 
prośba: „Józefie najcierpliwszy, pomagaj nam przetrwać 
trudne czasy i nie dopuść, by osłabła w nas nadzieja w 

zwycięstwo dobra nad złem, ucz nas drogi prawdy, 
sprawiedliwości i miłości”. Akt oddania św. Józefowi 
poznańscy dominikanie podjęli 9 września 1961 roku, 
kiedy władze PRL groziły zamknięciem ich klasztoru. 19 
marca 1982 roku, w pierwszych miesiącach stanu 
wojennego, akt powierzono i odtąd powtarzany jest on co 
roku w uroczystość św. Józefa. Zewnętrznym znakiem 
oddania jest figura świętego stojąca w klasztornym 
ogrodzie. 
 
Dominikanie przybyli do Poznania w 1231 roku, jednak w 
czasie zaborów Prusacy wypędzili ich z miasta. 
Zakonników w biało-czarnych habitach sprowadził 
ponownie w 1935 roku ówczesny Prymas Polski, 
kardynał August Hlond i powierzył im opiekę 
duszpasterską nad studentami. W latach stalinowskich 
zakonnicy prowadzili duszpasterstwo akademickie w 
konspiracji, gdyŜ władze zakazały im posługi wśród 
studentów. W stanie wojennym kościół i klasztor były dla 
poznaniaków symbolem oporu przeciwko zdławieniu 
„Solidarności”. Odprawiano tutaj naboŜeństwa w intencji 
Ojczyzny oraz załoŜono punkt pomocy represjonowanym 
i ich rodzinom. Wiosną 1983 roku w niewyjaśnionych do 
dziś okolicznościach zginął ówczesny duszpasterz 
akademicki, ojciec Honoriusz Kowalczyk. Instytut Pamięci 
Narodowej sprawdza, czy dominikanina zamordowała 
SłuŜba Bezpieczeństwa – co podejrzewają współbracia i 
przyjaciele zakonnika.                Za: www.dominikanie.pl 
  
Premiera ksi ąŜki 'Przesłuchanie Ojca Pio' W 
klasztorze braci kapucynów w Krakowie, na ul. 
Loretańskiej, 17 marca br. odbyła się konferencja 
prasowa w związku z ukazaniem się ksiąŜki wydanej 
przez wydawnictwo Serafin „Przesłuchanie Ojca Pio. 
Odtajnione archiwa Watykanu” . Organizatorami 
spotkania było krakowskie wydawnictwo Serafin i Biuro 
Prasowe Kapucynów. NajwaŜniejsza publikacja ostatnich 
miesięcy o Ojcu Pio juŜ wkrótce dostępna po polsku! 
KsiąŜka ks. Francesco Castellego „Przesłuchanie Ojca 
Pio. Odtajnione archiwa Watykanu” trafi na półki 
księgarskie 23 marca. Wydawało się, Ŝe o Ojcu Pio 
wiadomo juŜ wszystko. Nic nie zapowiadało rewelacji. 
Tymczasem na samym dnie morza archiwalnych 
papierów leŜała sobie mała teczka o wielkiej wadze: akta 
z pierwszego dochodzenia Świętego Oficjum w sprawie 
Ojca Pio. Dzięki niej wracamy dziś do przeszłości. 
 
Dokument powstał w 1922 roku i zawiera tajne 
informacje na temat Kapucyna z San Giovanni Rotondo, 
w tym sześć zeznań złoŜonych przez niego pod 
przysięgą przed inkwizytorem Świętego Oficjum. 
Podczas przesłuchań Ojciec Pio sam „pisze” na Ŝywo 
swoistą autobiografię, odkrywającą przed Kościołem i 
historią fakty oraz zjawiska, o których nigdy dotąd nie 
opowiadał. To nie wszystko. Inkwizytor chce dotknąć 
palcem jego ran. Odwinąwszy bandaŜe z dłoni Ojca Pio 
skrupulatnie bada rany. Protokół z tego badania, nigdy 
dotąd niepublikowany, zaskakuje swoimi wnioskami. 
 
Akta pierwszego dochodzenia Świętego Oficjum, przez 
długie lata ukryte przed oczami naukowców i czcicieli, 
nieznane nawet podczas procesów beatyfikacyjnego i 
kanonizacyjnego, a w czerwcu 2006 roku udostępnione 
decyzją Benedykta XVI – są w tej ksiąŜce po raz 
pierwszy publikowane w całości. KsiąŜka pojawi się na 
półkach księgarskich 23 marca 2009, a moŜna ją nabyć 
między innym przez internet na stronie wydawnictwa e-
serafin.pl. Zakończona 10 marca przedsprzedaŜ wróŜy 
tej publikacji duŜy sukces.    
                  Biuro Prasowe Kapucynów - www.kapucyni.pl 
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Święcenia biskupie o. Stanisława 
Dziuby 14 marca 2009 roku w 
Republice Południowej Afryki w diecezji 
Umzimkulu odbyły się święcenia 
biskupie o. Stanisława Dziuby, paulina, 

który od 1991 roku pracował na misjach w diecezji, której 
został ordynariuszem.  
 
Sakry biskupiej udzielił mu kardynał Wilfrid Fox Napier 
OFM, arcybiskup Durbanu (który przez ostatnie prawie 
15 lat był administratorem diecezji Umzimkulu) razem z 
Nuncjuszem Apostolskim Jamesem Patrickiem Greenem 
(pochodzącym z Archidiecezji Filadelfia, na terenie której 
połoŜona jest Amerykańska Częstochowa) i biskupem 
Zygmuntem Zimowskim, biskupem radomskim (jako, Ŝe z 
tej diecezji biskup Stanisław Dziuba pochodzi, który od 
2008 roku jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Duszpasterstwa Emigracji).  
 
Oprócz biskupów konsekratorów na uroczystości 
obecnych było około 20 biskupów z całej Republiki 
Południowej Afryki. Licznie zgromadzili się równieŜ 
kapłani, nie tylko z samej diecezji Umzimkulu, ale teŜ 
okolicznych diecezji i zgromadzeń zakonnych. Zakon 
Paulinów reprezentowany był przez samego ojca 
PrzełoŜonego Generalnego Izydora Matuszewskiego 
wraz z sekretarzem generalnym o. Janem Bernym oraz 
o. Hadrianem Lizińczykiem z Krakowa. Prowincja 
Australijska reprezentowana była przez o. Wiesława 
Alberta Waśniowskiego - prowincjała, natomiast 
Amerykańską Prowincję reprezentowali: o. prowincjał 
Józef Olczak oraz o. przeor Amerykańskiej Częstochowy, 
gdzie o. biskup Stanisław pracował przez 4 lata - o. 
Tadeusz Lizińczyk. Przedstawicielem Prowincji 
Niemieckiej był o. Henryk Ćmiel. Obecni na uroczystości 
byli równieŜ: o. Ignacy Stankiewicz i br. Janusz Herduś, 
przez ostatnich wiele lat współpracujący z o. biskupem 
Stanisławem na misji w Centocow. Przedstawicielami 
najbliŜszej rodziny była siostra Teresa Prymus oraz brat 
Walenty Dziuba. 
  
Wspólnota polska, widoczna dzięki polskim flagom, 
licznie zgromadziła się wraz z Ambasadorem Polskim z 
Pretorii Marcinem Kubiakiem, obecnym ze swoją rodziną. 
Przedstawiciele wielu zgromadzeń męskich i Ŝeńskich 
wraz z rzeszą przeszło 4 tysięcy wiernych swoją 
obecnością i modlitwą okazywali wdzięczność Bogu za 
nowego biskupa.  
 
Ołtarz udekorowany został herbem biskupim o. 
Stanisława wraz z jego zawołaniem „W słuŜbie Ludowi 
BoŜemu”, który w języku polskim umieszczony został na 
tle flagi polskiej, a w języku zulu, którym posługuje się 
ludność miejscowa, na tle flagi RPA. Ceremonia święceń, 
dzięki obecności wielu afrykańskich akcentów, trwała 5 
godzin i była wielkim aktem dziękczynienia za nowego 
ordynariusza diecezji Umzimkulu o. Stanisława Dziubę 
OSPPE. 
 
Dwaj redemptory ści zabici w Kolumbii Dwaj 
redemptoryści zostali zamordowani w poniedziałek 16 
marca w Kolumbii. Są to Ojcowie Jesús Ariel Jiménez 
Soto (lat 46) i Gabriel Fernando Montoya Tamayo (lat 
41), z Prowincji Bogota, posłani do pracy we wspólnocie 
w La Pascua w Wikariacie Apostolskim Puerto Carreño. 
Wydaje się, Ŝe motywem zabójstwa była kradzieŜ.  

 
 
Dowiedzieliśmy się takŜe, Ŝe bp Ramón Mantilla Duarte 
(lat 83), emerytowany biskup diecezji Ipiales, Kolumbia, i 
z tej samej Prowincji Bogota, zmarł w wyniku raka płuc. 
Prosimy Was o pamięć i modlitwę za tych naszych 
drogich współbraci, za ich rodziny i za Prowincję Bogota. 
 
List Generała Redemptorystów.  Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o gwałtownej śmierci Ojców 
Ariela Jiméneza i Gabriela Montoya. W imieniu 
Zgromadzenia pragnę wyrazić nasze najszczersze 
kondolencje współbraciom z Prowincji Bogota, zwłaszcza 
tym, którzy posługują w Wikariacie Vichada. Nasze 
uczucia obejmują takŜe krewnych i przyjaciół Ojców. W 
ciągu kilku chwil my, członkowie wspólnoty Kurii 
Generalnej, zgromadziliśmy się, aby odprawić mszę. 
Będziemy prosić Jezusa Chrystusa, Pierwszego 
Misjonarza, aby przemienił ból kolumbijskich 
redemptorystów w nadzieję i coraz głębsze 
zaangaŜowanie na rzecz opuszczonych ubogich. 
Podzielamy takŜe ból Prowincji po śmierci bpa Ramona 
Mantilla. Niech Dobry Pasterz przyjmie go do swojej 
chwały  
          Brat w Chrystusie Odkupicielu Józef Tobin CSRS  
             za:: www.redemptor.pl 
 
Uroczysto ści rocznicowe w Madrycie Jubileuszowe 
uroczystości z okazji 100-lecia kanonizacji św. Klemensa 
Marii Hofbauera miały miejsce w sanktuarium Matki 
BoŜej Nieustającej Pomocy w Madrycie. Uroczystej mszy 
w maryjnym sanktuarium przewodniczył bp Juan Antonio 
Martínez Camino, sekretarz Episkopatu Hiszpanii.  
 
W homilii podkreślił rolę św. Klemensa w historii Kościoła 
oraz jego znaczenie dla umacniania chrześcijańskiej 
toŜsamości Europy. Zwrócił teŜ uwagę na konieczność 
nowej misji w świetle ostatniego dokumentu Episkopatu 
“Aktualność misji ad gentes w Hiszpanii”. 

Uroczystość otwiera jednocześnie “Rok Klementyński” w 
Hiszpanii. Redemptoryści chcą zatrzymać się przy św. 
Klemensie, aby czerpać z niego przykład do głoszenia 
Ewangelii ciągle na nowo, zwłaszcza w tak szybko 
zmieniającym się świecie, mówi Pedro López CSsR, 
przełoŜony prowincjalny redemptorystów w Hiszpanii. W 
planach są m. in. wędrowne wystawy poświęcone 
świętemu, wykłady oraz pielgrzymka do miejsc 
klementyńskich, zwłaszcza do kościoła św. Benona w 
Warszawie. “Postać św. Klemensa, jego Ŝycie i 
działalność są bardzo atrakcyjne dla tutejszej młodzieŜy”, 
podkreśla Pedro López.     
o. Marek Raczkiewicz CSsR - korespondencja z Madrytu 
 
Prix Henri de Lubac dla o. Pawła Krupy OP 
Dominikanin o. Paweł Krupa został laureatem Prix Henri 
de Lubac. Nagrodę przyznawaną przez ambasadę 
francuską przy Watykanie za najlepszy doktorat napisany 
w języku francuskim na jednym z papieskich 
uniwersytetów w Rzymie wręczył kard. Paul Poupard. Jak 
podkreślił kard. Paul Poupard jury było jednomyślne w 
ocenie zaprezentowanej pracy. Komisja doceniła przede 
wszystkim znakomicie udokumentowany materiał 
źródłowy dysertacji oraz doskonały sposób jego 
opanowania tak od strony znajomości historii jak i analiz 
teologicznych. 
W pracy doktorskiej pt. „Une grave querelle. Le Maledicta 
dies de Jean Thomas, O.P. et le Dialogus d’Amelius de 



Lautrec: deux nouveaux documents pour l’histoire du 
conflit parisien autour de l’Immaculée Conception (1387 
– 1390)” („PowaŜny spór. Maledicta dies Jana Thomas 
OP i Dialog Ameliusza de Lautrec: dwa nowe dokumenty 
dla historii paryskiego konfliktu wokół Niepokalanego 
Poczęcia (1387-1390)”) o. Krupa przedstawił wydanie 
krytyczne trzech nieznanych do tej pory dokumentów, 
poświęconych średniowiecznej kontrowersji wokół 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Są 

to dwa traktaty dominikanina Jana Thomas oraz Dialogus 
francuskiego biskupa Amelio z Lautrec. Pierwszy z nich 
uwaŜano za zaginiony juŜ w XVIIIw., a drugi był zupełnie 
nieznany. Praca została obroniona w 2007 r. na 
Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. 
Promotorem rozprawy był prof. Zenon KałuŜa.Ojciec 
Paweł Krupa OP jest członkiem papieskiej Commissio 
Leonina zajmującej się krytycznym wydaniem dzieł św. 
Tomasza z Akwinu.          za: www.dominikanie.pl

    
     

  Internetowa strona tygodnia  
 

 
Ruszyła strona "mlodzi.marianie.pl". We wrześniu 
2008 r. zainicjowano działanie przygotowywanej od 
pewnego czasu nowej mariańskiej strony internetowej 
www.mlodzi.marianie.pl Tak o jej celach piszą twórcy: - 
"Dotąd z wszelkimi newsami dotyczącymi 
Duszpasterstwa MłodzieŜy i Powołań mogliście się 
zapoznawać na stronie www.marianie.pl.  Na oficjalnej 
stronie Zgromadzenia trudno jednak dzielić się naszym 
codziennym Ŝyciem. A właśnie do zwykłej codzienności i 
towarzyszenia nam w niej chcemy Was zaprosić. 
Pojawiające się tu newsy będą na bieŜąco informować o 

naszych wędrówkach po całej Polsce, o kolejnych 
etapach przygotowań do Marianek, pielgrzymek i 
rekolekcji. Tu dowiecie się o waŜnych dla wydarzeniach, 
nawet tak zwyczajnych, jak imieniny czy urodziny osób 
blisko związanych z Duszpasterstwem". 
 
Specjalny dział "Powołaniówka" ma teŜ na celu 
informowanie o marianach oraz tematykę dotyczącą 
kwestii rozeznawania powołania. Co istotne - strona w 
zamyśle ma być współtworzona przez młodzieŜ 
uczestniczącą w Duszpasterstwie.     za: www.marianie.pl 

 
     

  Zapowiedzi wydarze ń 
 

 
Zaproszenie: Droga Krzy Ŝowa ulicami Nowej Huty 
Kiedy dwa lata temu na spotkaniu oazowym powstał 
pomysł przygotowania naboŜeństwa drogi krzyŜowej, 
która przejdzie ulicami Nowej Huty, nikt z nas nie 
spodziewał się, Ŝe będzie tak wielki odzew. W 
porozumieniu z innymi parafiami, przygotowaliśmy trasę 
wiodącą od naszej kaplicy na ul. Bulwarowej do klasztoru 
w Mogile.  Odpowiedzialny wtedy za rozwaŜania ksiądz 
Marcin, pallotyn, oparł je na myślach Jana Pawła II, 
dlatego teŜ główną intencją naszej drogi pozostała 
modlitwa o rychłą beatyfikację Ojca Świętego. Wspólnie z 
młodzieŜą całej Nowej Huty podzieliliśmy obowiązki, Ŝeby 
w Niedzielę Palmową, ruszyć z Chrystusem na drogę 
krzyŜową. Spodziewaliśmy się około 200 osób 
uczestniczących. Było nas ponad 3500! 
 
Wszystko to spowodowało, Ŝe w ubiegłym roku 
powtórzyliśmy Drogę KrzyŜową. Tym razem sprostaliśmy 
w przygotowaniach ilości uczestników, którzy dopisali w 
podobnej liczbie, jak w roku 2007. TakŜe i ten Wielki Post 
chcemy omadlać w ten szczególny sposób – drogą 
krzyŜową ulicami Nowej Huty.  Trasa naboŜeństwa 
będzie taka sama, jak dotychczas. Znów będziemy 
modlić się o beatyfikację Jana Pawła II. Ponownie 
zachęcamy wszystkich do wzięcia ze sobą świec lub 
lampionów, które w odpowiednim momencie, będziemy 
zapalać. 
  
JuŜ niebawem moŜna będzie zobaczyć na terenie Nowej 
Huty plakaty zapraszające na tę drogę krzyŜową. 
Nawiązaliśmy teŜ współpracę z mediami, które obiecały 
pomoc w informowaniu o naboŜeństwie.  
Ruszamy w Niedzielę Palmową (5 kwietnia), o godzinie 
19.00 z kościoła KsięŜy Pallotynów, na ul. Bulwarowej. 
Zakończenie planujemy ok. godziny 22.00 w klasztorze 
Ojców Cystersów w Mogile. Towarzyszyć nam będzie 
śpiew, rozwaŜania Męki Pańskiej i modlitwa. Nie chcemy 
bowiem, Ŝeby tak duŜa forma naszej drogi krzyŜowej, 

zatraciła prawdziwy sens tej modlitwy. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego 
pielgrzymowania i rozwaŜania cierpienia Chrystusa! 

 KsięŜa Pallotyni, 
młodzieŜ i studenci 

z parafii MB Pocieszenia 
 
VII Michalicka Olimpiada Sportowa im. Bpa Jana 
Chrapka Wielkimi krokami zbliŜa się dzień rozpoczęcia 
VII Olimpiady Sportowej im. Bpa Jana Chrapka w 
Górkach k/ Garwolina. Jest to piękny czas sportowych 
zmagań połączonych z wysiłkiem duchowym. W tym roku 
Olimpiada odbędzie się w dniach 28 kwietnia do 2 
maja.Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w 
sportowych (i nie tylko) zmaganiach młodzieŜ męską z 
naszych michalickich placówek oraz zaprzyjaźnionych z 
nami. 
 
Szczegóły reguł olimpijskich, jak teŜ formularz zgłoszenia 
znajdziecie w linkach na stronie internetowej Michalitów. 
MoŜna pobrać formularz zgłoszenia i wysłać pocztą, lub 
dokonać zgłoszenia przez internet korzystając z 
formularza zamieszczonego.             Za: www.michalici.pl 
 

Dzień Skupienia dla Osób Konsekrowanych w 
Krakowie    Redemptoryści zapraszają na kolejny Dzień 
Skupienia dla Osób Konsekrowanych. Refleksja dotyczyć 
będzie najwaŜniejszego testamentalnego przesłania do 
osób konsekrowanych w nauczaniu Jana Pawła II. 

Termin:  Sobota 4 kwietnia 2009 roku 

Miejsce:  Klasztor Redemptorystów ul. Zamoyskiego 56, 
Kraków Kościół Matki BoŜej Nieustającej Pomocy 
Program i inne informacje na stronie: www.redemptor.pl  

 



    
     

  Odeszli do wieczno ści  
 

 
Uroczysto ści pogrzebowe śp.ks. Grzegorza 
Okroya - Chrystusowca W Poznaniu poŜegnaliśmy 
chrystusowca śp. ks. Grzegorza Okroya. 17 marca, o 
godz. 11.00 w kaplicy Domu Generalnego i seminarium 
Towarzystwa rozpoczęła się Msza święta pogrzebowa. 
Przewodniczył jej kolega kursowy śp. ks. Grzegorza z 
czasów seminarium, a dziś biskup łomŜyński Stanisław 
Stefanek. W koncelebrze wzięło udział 62 kapłanów 
(głównie chrystusowców), wśród nich PrzełoŜony 
Generalny wraz z zarządem generalnym, licznie przybyli 
współbracia z prowincji niemieckiej na czele z obecnym 
prowincjałem ks. Jerzym Wieczorkiem i koledzy kursowi 
oraz przyjaciele Zmarłego. (…) 
 
Ks. Grzegorz Brunon Okroy  urodził się 17 września 
1933 r. w Gdańsku - Nowym Porcie. Został ochrzczony 
24 września 1933 r. w parafii pw. Św. Jadwigi w 
Gdańsku.  Dnia 8 września 1949 r. wstąpił do 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 
Pierwszą profesję zakonna złoŜył 8 września 1952 r. w 
Bydgoszczy, zaś profesję dozgonną 8 września 1957 r. w 
Poznaniu. W latach 1954-1960 odbył studia w WyŜszym 
Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego. 
Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1960 r. w 
Archikatedrze Poznańskiej z rąk Księdza Arcybiskupa 
Antoniego Baraniaka. 
  
Po rocznym tirocinium, dnia 1 września 1961 r. został 
mianowany asystentem kleryków w WyŜszym 
Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w 
Poznaniu. W latach 1963-1966 odbył studia w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym – 
Sekcja Moralna, uwieńczone uzyskaniem dyplomu 
magistra teologii. Dnia 30 września 1966 r. został 
mianowany wikariuszem w parafii pw. Św. Jana 
Chrzciciela, a następnie 16 marca 1974 r. wikariuszem w 
parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w 
Szczecinie. W 1968 r. uczestniczył w IV Kapitule 
Generalnej Towarzystwa Chrystusowego. W tym samym 
roku został wykładowcą w WyŜszym Seminarium 
Duchownym Towarzystwa w Poznaniu. 1 stycznia 1975 r. 
został zwolniony z obowiązków wikariusza w Szczecinie i 
skierowany do domu zakonnego w Łomiankach, 
rozpoczął pracę naukową w Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie. W 1976 r. uczestniczył w VI Kapitule 
Generalnej Towarzystwa Chrystusowego. 11 czerwca 
1979 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii w 
zakresie teologii moralnej. W 1981 otrzymał nominację 
na adiunkta w ATK. W 1982 r. uczestniczył w VII Kapitule 
Generalnej Towarzystwa Chrystusowego. W latach 1976-
1984 był przełoŜonym domu zakonnego w Łomiankach. 
W latach 1984-1990 był przełoŜonym Prowincji pw. Św. 
Józefa obejmującej: Niemcy, Holandię, Włochy. Po 
zakończeniu kadencji prowincjała był duszpasterzem w 
Duisburg. Dnia 1 września 1998 r. powrócił do Polski i ze 
względu na stan zdrowia zamieszkał w domu zakonnym 
w Puszczykowie   za:  www.tchr.org 
 

Wspomnienie po śmiertne śp. ks. Pawła Ludwiga - 
Misjonarza Świętej Rodziny. 13 marca 2009 roku w 
Kościele pw. Św. Michała Archanioła poŜegnaliśmy (…) 
ks. Pawła Ludwiga. Mszy przewodniczył J.E. Ks. Bp Jan 
Wieczorek, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej. W asyście 
byli: Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF. Ks. 
Marian Twardawa MSF – Rektor Sanktuarium Maryjnego 
w Górce Klasztornej i kolega kursowy śp. Ks. Pawła. W 
pogrzebie uczestniczyło ponad 140 kapłanów. Kazanie 
wygłosił Ks. Marian Twardawa MSF. Ks. Paweł Ludwig 
MSF został pochowany na cmentarzu w śernicy  
 
Śp. Ks. Paweł Ludwig MSF  urodził się 28 czerwca 1955 
r. w śędowicach w woj. Opolskim w rodzinie robotniczej, 
jako syn Anny i Stefana. Miał pięciu braci. Ochrzczony 
został w rodzinnej parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej 03 
lipca 1955 r. Był bardzo dobrym uczniem Liceum 
Ogólnokształcącego w Zawadzkim, a takŜe gorliwym 
katolikiem. W wieku 9 lat, po przyjęciu I. Komunii św. 
został ministrantem i był nim aŜ do dnia wstąpienia do 
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w dniu 
22.08.1974 r. Wówczas rozpoczął w Bąblinie pod 
Poznaniem postulat, a następnie od 08.09.1974 r. 
nowicjat. JuŜ po rocznej formacji mistrz nowicjatu 
dostrzegł w nim duŜe moŜliwości, co wyraził w opinii 
przed pierwszymi ślubami zakonnymi, pisząc: „pracując 
wytrwale nad swoim urobieniem wewnętrznym będzie 
wartościową jednostką Zgromadzenia”. W gronie 
nowicjuszy wyróŜniał się takŜe uzdolnieniami 
muzycznymi i umiłowaniem słuŜby Ołtarza. (…). 
  
Po otrzymaniu święceń kapłańskich przełoŜeni zakonni 
skierowali Ks. Pawła Ludwiga MSF na wikariusza w 
parafii p.w. Św. Michała Archanioła w śernicy. W rok 
później został jednak przeniesiony do domu zakonnego 
w Świdrze, by na polecenie PrzełoŜonych, którzy docenili 
jego zdolności naukowe, podjąć studia teologiczne w 
zakresie katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej w 
Warszawie. Studia te ukończył z wynikiem bardzo 
dobrym, uzyskując w dniu 18 czerwca 1984 r. tytuł 
magistra teologii. W związku z ukończonymi studiami 
został mianowany wykładowcą katechetyki w WyŜszym 
Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w 
Kazimierzu Biskupim. (…) 24 października 1989 r. 
mianowany został Rektorem WyŜszego Seminarium 
Duchownego w Kazimierzu Biskupim, a na początku roku 
1990 powierzona mu została równieŜ piecza nad 
redakcją „Posłańca Świętej Rodziny”. (…) 1 lipca 1992 r. 
Ks. Paweł mianowany został Rektorem domu zakonnego 
w Gliwicach i proboszczem tamtejszej parafii p.w. Świętej 
Rodziny. Pracował tam do 01 stycznia 1996 r., kiedy to 
po śmierci śp. Ks. Jana Kotowskiego MSF, mianowany 
został w jego miejsce proboszczem parafii p.w. św. 
Michała Archanioła w śernicy. W tej parafii z wielkim 
oddaniem, gorliwością, zapałem i poświęceniem 
przepracował ponad 13 lat. (…)  
     Opracował: Ks. Bogdan Mikutra MSF – sekr. prowincji 

 
 
 
 

wydrukuj dla tych, którzy nie korzystaj ą z Internetu  
www.zyciezakonne.pl

 


