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Drodzy Współbracia 
 
Wielki Post jest czasem szczególnej refleksji nad w arto ścią powołania, które otrzymali śmy od Boga i 
wierno ści tej drodze na śladowana Chrystusa, któr ą sami wybrali śmy.  Czasem owa droga dobiega Krzy Ŝa 
w dosłownym tego słowa znaczeniu. Przypominamy w obe cnym numerze tych misjonarzy, którzy w 
ubiegłym roku oddali Ŝycie za spraw ę Ewangelii. Ł ączymy si ę teŜ w solidarnej pami ęci z paloty ńskim 
misjonarzem ks. Wiesławem Kantorem, rannym w zamach u w Kongo, gdzie pracuje jako misjonarz, 
Ŝycząc mu szybkiego powrotu do zdrowia. Dzi ękujemy tak Ŝe Bogu za ofiarn ą  posług ę O. Prof. Henryka D. 
Wojtyski, pasjonisty, który w zeszłym tygodniu  zak ończył ziemskie pielgrzymowanie. 
 
Najbli Ŝszy tydzie ń przynosi rocznic ę śmierci Sługi Bo Ŝego Jana Pawła II, w śród wielu zapowiedzi 
wydarze ń, przypominaj ących t ę rocznic ę, są takŜe inicjatywy zorganizowane przez polskich zakonnikó w 
we współpracy z lud źmi kultury i nauki. Oby jak najwi ęcej takich działa ń! Kamilianie zapraszaj ą na swoj ą 
stron ę internetow ą  www.kamilianie.eu  skąd  mo Ŝna bezpo średnio wej ść na Ŝywo na stron ę Grobu Ojca 
św. Jana Pawła II i odmówi ć modlitw ę o szybk ą beatyfikacj ę PapieŜa. 
 
Redakcja jak po ka Ŝdym numerze oczekuje na Wasz ą reakcj ę. Piszcie maile z Waszymi uwagami, 
propozycjami tekstów oraz pomysłami, jak lepiej pro wadzi ć naszą wspóln ą stron ę internetow ą oraz 
Biuletyn  na adres: redakcja@zyciezakonne.pl  
 

Kazimierz Malinowski OFMConv 
Sekretarz gen. Konferencji 

                     
     

  Wiadomo ść tygodnia  
 

 
Pamiętając o misjonarzach zabitych w 2008 roku 

 
24 marca 2009 roku obchodzony był w Kościele XVII 
Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników. 
 
Data 24 marca nie jest przypadkowa, bo jest to 
rocznica śmierci Oscara Romero, arcybiskupa 
Salwadoru, zamordowanego podczas Mszy Świętej w 
1980 roku. Ta data przypomina nam, Ŝe wciąŜ na 
świecie misjonarze giną poniewaŜ często są znakiem 
sprzeciwu i walczą o godność kaŜdego człowieka w 

miejscach gdzie ta godność nie jest respektowana.  
 
W ubiegłym roku zginęło na misjach dwudziestu 
misjonarzy, pochodzących z róŜnych zakątków ziemi; 
ośmiu z nich zabito w Azji, pięciu zginęło na 
kontynencie amerykańskim, pięciu w Afryce i dwóch w 
Europie. Do tej listy (która jest poniŜej) trzeba teŜ 
dołączyć długą listę bezimiennych męczenników, 
którzy oddali Ŝycie za wiarę. 

 
Misjonarze i Misjonarki zabici w 2008 roku  

 
ks. Pedro D. Orellana Hidalgo, z Wenezueli, zabity 6 stycznia w Wenezueli 
o. Jesus Reynaldo Roda, Filipińczyk ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej, zabity 15 stycznia w 
Tabawan, na Filipinach,  
ks. Michael K. Ithondeka, Kenijczyk, zginął 26 stycznia w Nakuru, w Kenii, 
ks. Joseph Douet, Francuz zabity w Katako, w Gwinei 8 kwietnia, 
o. Brian Thorp, Anglik, ze Zgromadzenia Misjonarzy Mill Hill, zabity 9 kwietnia w Lamu, w Kenii, 
abp Paulos Faraj Rahho, Arcybiskup Chaldejski z Mosulu (Irak) zamordowany w Mosulu 13 marca, 
ks. Mariampillai Xavier Karunaratnam, ksiądz diecezjalny ze Sri Lanki, zabity w Ambalkulam (Sri Lanka) 20 
kwietnia, 
ks. Julio Cesar Mendoza Acuma, ksiądz diecezjalny z Meksyku, zginął w Mieście Meksyk 2 maja, 
ks. Johnson Moyalan, salezjanin z Indii, zamordowany 1 lipca w Sirsia, w Nepalu, 
o. Jaime Ossa Toro, kolumbijczyk z Instytutu Misji Zagranicznych, zginął 13 sierpnia w Medellin (Kolumbia), 
o. Thomas Pandippallyil, karmelita z Indii, został zabity w Mosalikunta, w Indiach, 16 sierpnia, 
ks. Nilson José, ksiądz diecezjalny z Brazylii zabity 24 sierpnia w Tieté, w Brazylii, 
ks. John Mark Ikpiki, ksiądz diecezjalny, Nigeryjczyk, został zamordowany w Isiokolo w Nigerii 1 września, 
ks. Gerardo Manuel Miranda Avalos, ksiądz diecezjalny z Meksyku, zginął w Los Reyes w Meksyku, 2 września, 



ks. Samuel Francis, ksiądz diecezjalny z Indii, zabity w Chota Rampur (Indie) 20 września, 
Mercy Bahadur, misjonarka świecka z Indii zabita w Chota Rampur (Indie) 20 września, 
ks. Bernard Digal, ksiądz diecezjalny z Indii, zabity w Chennaio (Indie) 28 października, 
o. Otto Messmer, jezuita z Kazachstanu, zamordowany 28 października w Moskwie, w Rosji, 
o. Victor Betancourt, jezuita z Ekwadoru, zamordowany 28 października w Moskwie, w Rosji, 
Boduin Ntamenya, misjonarz świecki z Republiki Demokratycznej Kongo, zabity 15 grudnia w Rutshuru, w R. D. 
Kongo 

za: www.kombonianie.pl 

 
     

  Wiadomo ści krajowe  
 

  

Przygotowania obchodów 800-lecia franciszkanów 
JuŜ po raz siódmy spotkała się grupa przygotowująca 
ogólnopolskie obchody Jubileuszu 800-lecia 
zatwierdzenia Reguły św. Franciszka. Obchody te będą 
miały miejsce w Krakowie w dniach od 30 września do 4 
października br. W skład grupy przygotowawczej wchodzi 
czterech ministrów prowincjalnych prowincji 
franciszkańskich oraz po dwóch wyznaczonych braci z 
kaŜdej prowincji. JuŜ od pewnego czasu funkcjonuje 
oficjalna strona obchodów - www.800lat.pl, na której 

moŜna zapoznać się ze szczegółami programu i 
przebiegu ogólnopolskich obchodów 800-lecia Reguły. 
 Jednym z najbliŜszych wydarzeń związanych z 
obchodami Reguły o międzynarodowym charakterze 
będzie Kapituła Namiotów w dniach od 15 do 18 kwietnia 
2009 roku w AsyŜu, w której wezmą udział reprezentanci 
wszystkich zakonów i prowincji franciszkańskich z całego 
świata. Kapituła ta nawiązuje tradycją, do Kapituł 
Namiotów organizowanych juŜ za czasów świętego 
Franciszka z AsyŜu, które była okazją spotkania się braci 
z całego świata, czasem refleksji, modlitwy i formacji.  
Biuro Prasowe Kapucynów 

 
Rok o. Ignacego Posadzego - spotkanie w 
Morasku W ramach przeŜywanego Roku Sługi BoŜego 
Ojca Ignacego Posadzego 21 marca w Domu 
Generalnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa 
Króla dla Polonii Zagranicznej w Morasku odbyło się 
spotkanie Sióstr Misjonarek i chrystusowców z Domu 
Głównego: księŜy, braci i kleryków.  Był to dzień 
poświęcony na modlitwę i bratersko-siostrzane rozmowy.  
 
Mszy Świętej przewodniczył przełoŜony generalny ks. 
Tomasz Sielicki, a homilię wygłosił ks. dr Bogdan 
Molenda – rektor naszego seminarium. Eucharystię 

poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu 
prowadzona przez Siostry w oparciu o teksty o. 
Ignacego.  Po obiedzie wszyscy spotkali się w auli na 
widowisku słowno-muzycznym przygotowanym i 
prowadzonym przez Siostry. Była to multimedialna 
prezentacja ukazująca historię zgromadzenia i wkład w 
nią o. Posadzego jako załoŜyciela oraz aktualnie 
prowadzone przez Siostry Misjonarki dzieła apostolskie. 
Spotkanie zakończyło się przy kawie i ciastku. Za: 
www.tchr.pl  

 
Liche ń: Nowy Ŝeński zakon w Polsce Siostry 
Anuncjatki z śeńskiego Zakonu Maryi Dziewicy oficjalnie 
zamieszkały w swym tymczasowym klasztorze w 
licheńskim Sanktuarium.Uroczystej Mszy św. powitalnej 
w kościele św. Doroty przewodniczył w Dniu 
Zwiastowania Maryi Pannie ks. bp Wiesław Mering. 
  
Anuncjatki z podparyskiego Thiais z Marianami łączy 
bardzo wiele. śeński Zakon Maryi Dziewicy, oficjalna 
nazwa zakonu sióstr Anuncjatek, ma juŜ ponad 500-
letnią historię.  Gospodarzy licheńskiego Sanktuarium z 
siostrami z Francji łączy duchowość Maryjna. 
Błogosławiony o. Stanisław Papczyński, załoŜył 
Zgromadzenie KsięŜy Marianów, w oparciu o regułę  
 
Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny, zaczerpniętą 
od sióstr Anuncjatek. Oba zgromadzenia kontakty 
nawiązały ze sobą w latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Między innymi dzięki temu dziś siostry mogą 
pełnić swą posługę w kolejnym kraju po Belgii i Francji. 
 
 

Jak mówi przeorysza klasztoru w Thias pod ParyŜem 
siostra Maria od Chrystusa : Nasze Zakony łączy historia 
trzech wieków wspólnej duchowości, stąd miedzy nami to 
duchowe zrozumienie, łączność. Teraz na zaproszenie 
Marianów przyjechaliśmy do Polski, dla nas ten kraj to 
ziemia Maryjna i choć na razie nie znamy dobrze języka, 
czujemy się tu bardzo dobrze przyjęte. Swoje Ŝycie 
monastyczne będziemy prowadzić w parafii św. Doroty, 
modlić będziemy się za pielgrzymów a takŜe za parafian. 
Kiedy powstanie klasztor w lesie grąblińskim wtedy 
wszystkie tam zamieszkamy. Stanowimy juŜ część Was – 
dodaje.  Na razie cztery siostry mieszkać będą w 
pomieszczeniach specjalnie dla nich przygotowanych w 
starej części Sanktuarium. W późniejszym czasie do 
Lichenia przyjedzie kolejnych sześć Anuncjatek (…) 
 
”To juŜ trzeci zakon klauzurowy w diecezji włocławskiej a 
pierwszy w Sanktuarium - siostry z kaŜdego z nich dają 
nam modlitwę, a my naszym siostrom wdzięczność i 
obietnice, Ŝe w trudnych momentach nie zostaną same – 
mówił kończąc Mszę św. biskup Wiesław Mering. za:  
www.lichen.pl

 
 
Przeło Ŝony Zakonu Malta ńskiego z wizyt ą na 
Jasnej Górze Wielki Komandor Zakonu Maltańskiego 
Fra’ Gherardo Hercolani Fava Simonetti przybył na Jasną 
Górę. Wizyta w sanktuarium miała miejsce w sobotę, 28 
marca 2009 roku.  „Motyw przyjazdu do Polski, to przede 
wszystkim być tu na Jasnej Górze, pokłonić się Matce 
BoŜej, uczcić tą słynną Ikonę – powiedział Fra’ Gherardo 
Hercolani Fava Simonetti – To, co mnie zaskoczyło na 

pierwszym miejscu, to wielka poboŜność Polaków, 
zwłaszcza ludzi młodych, których tutaj duŜo zobaczyłem. 
Dla mnie, który przybywam z Włoch, jest to wielkie 
zaskoczenie, poniewaŜ u nas we Włoszech tego w takiej 
mierze nie widać, a młodzieŜ jest przyszłością, nadzieją 
Kościoła”. (…) 
 
Suwerenny Wojskowy Zakon Maltański, załoŜony przed 



950 laty, ma swoją siedzibę w Rzymie. Jest suwerennym 
i neutralnym podmiotem prawa międzynarodowego. 
Zakon działa w 120 krajach na całym świecie - m.in. na 
polu pomocy humanitarnej, opieki lekarskiej i pierwszej 
pomocy - dzięki zaangaŜowaniu 12,5 tys. członków, 80 
tys. stałych wolontariuszy (w tym 2 tys. w Polsce) oraz 11 
tys. lekarzy i pielęgniarek. Zakon Maltański organizuje 
akcje humanitarne na całym świecie, niosąc pomoc 
ofiarom klęsk Ŝywiołowych, epidemii oraz konfliktów 
zbrojnych. Związek Kawalerów Maltańskich rozpoczął 
oficjalną działalność w Polsce w 1920 r. 
  
 
 

„Zakon we Włoszech ma wiele dzieł miłosierdzia m.in. 
szpital w Rzymie dla epileptyków, róŜne ambulatoria. Ale 
przede wszystkim troszczy się o rozwój Ŝycia duchowego 
swoich członków, wśród których są i ci konsekrowani 
zakonnicy, i świeccy, którzy mają specjalne zadania w 
działalności Zakonu, nawet jeśli są Ŝonaci, mają rodziny, 
dzieci, poświęcają się dla Zakonu. W innych krajach jest 
podobnie. Zawsze podstawą jest troska, pomoc chorym, 
niepełnosprawnym – podkreślił Fra’ Gherardo Hercolani 
Fava Simonetti – Jeśli chodzi o działalność Zakonu w 
przyszłości, to zadania są takie same, tylko jeszcze 
bardziej rozszerzone, mając nadzieję, Ŝe będziemy mieli 
coraz więcej powołań potrzebnych do tej pracy”. o. 
Stanisław Tomom Biuro Prasowe Jasnej Góry 

 
Prośba o wsparcie remontu pijarskiego ko ścioła w 
Łowiczu Kościół pijarski pod wezwaniem Matki BoŜej 
Łaskawej i św. Wojciecha - „perła Baroku” stanowi 
nieodłączną część Łowicza. Remont i konserwacja 
zabytkowej świątyni przekracza jednak moŜliwości 
Kolegium.  
 
Zwracamy się przeto z prośbą o wsparcie dzieła 
renowacji naszej świątyni. W roku 2008 jesienią minęło 
50 lat powrotu Ojców Pijarów do Łowicza. Kościół 
zbudowany został w latach 1672 -1680. Gospodarzami 
świątyni i Kolegium od 1668 roku są Ojcowie Pijarzy. 
Kościół i Kolegium łowickie przechodziło róŜne koleje  

 
losu, czas trwających kolejnych wojen wpłynął na 
kondycję zabytkowej budowli. DuŜemu zniszczeniu uległy 
freski wewnątrz świątyni, bardzo groźnemu pęknięciu – 
ciągle się powiększającemu – uległa ściana zachodnia 
nawy świątyni. Pilnej renowacji potrzebują zabytkowe 
ołtarze, organy i inne elementy wyposaŜenia kościoła.  
Remont i konserwacja zabytkowej świątyni przekracza 
jednak moŜliwości Kolegium. Konieczne są radykalne 
kroki, aby ten cenny dla kultury i sztuki obiekt mógł trwać 
dalej i ubogacać panoramę miasta Łowicza i naszej 
Ojczyzny. Więcej informacjo oraz numery konta moŜna 
znaleźć na stronie internetowej Ojców Pijarów. za: 
www.pijarzy.pl

 

    
     

  Wiadomo ści zagraniczne  
 

 
 

Polski misjonarz 
pallotyn ranny w 
Kongo.  Stan zdrowia ks. 
Wiesława Kantora, 
pallotyna, 52 lata, jest 
stabilny i nie zagraŜa mu 

bezpośrednio 
niebezpieczeństwo. Ranny 
misjonarz był wczoraj 
operowany w szpitalu w 
Rutshuru przez zespół 
medyczny z organizacji 
Lekarze bez Granic. Ks. 
Kantor został wczoraj 
postrzelony w brzuch i w 
nogę na drodze z 
Ntamugenga do Rutshuru, 

około 70 km na północ od Gomy, stolicy regionu 
Północne Kiwu. 
 
Do zamachu doszło około godziny 15.00 miejscowego 
czasu, gdy ks. Wiesław Kantor wracał ze spowiedzi z 
oddalonej około 20 km od parafii, kościoła filialnego. 
Oprócz niego w samochodzie były jeszcze trzy inne 
osoby. Nikt oprócz Księdza nie został ranny.  

Swoje i innych ocalenie zawdzięczam na pewno św. 
Siostrze Faustynie, - mówił ks. Kantor, bo to przecieŜ 
była Godzina Miłosierdzia – wyjaśnia ranny kapłan. 

Nie są znane motywy napadu ani teŜ kto go dokonał. W 
regionie Rutshuru jest dalej niespokojnie, chociaŜ 24 
marca rząd kongijski podpisał pakt pokojowy z 
rebeliantami, którzy od października ubiegłego roku 

kontrolowali okolice Rutshuru. Spokoju teŜ nie przyniosło 
internowanie w lutym w Rwandzie przywódcy 
rebeliantów, gen. Laurenta Nkdundy. Kilka dni wcześniej 
konwój z pomocą charytatywną Caritasu z Gomy do 
Rutshuru z powodu ostrzału musiał zawrócić. Do 
Rutshuru dotarł dopiero w eskorcie wojsk ONZ. Ciągle 
teŜ dochodzą wieści o dokonywanych nocą 
morderstwach.  

Ks. Wiesław Kantor niedawno przeszedł operację serca 
po rozległym zawale, jaki przeŜył na początku grudnia 
ubiegłego roku. Nie zgodził się jednak na powrót do kraju 
na czas rekonwalescencji. Misjonarz od 1987 roku, z 
krótką przerwą, jest proboszczem w parafii Rutshuru. Na 
misje wyjechał w roku 1982. Pochodzi z Korzennej koło 
Nowego Sącza. 
 Ks. Jerzy Limanówka SAC          więce:j www.pallotyni.pl 
 
Izrael: Jezuita wikariuszem dla wiernych j ęzyka 
hebrajskiego Nowym wikariuszem dla katolików języka 
hebrajskiego w patriarchacie łacińskim Jerozolimy został 
jezuita o. David Neuhaus SJ. Na tym stanowisku zastąpił 
franciszkanina o. Pierbattistę Pizzaballę OFM. O. David 
Neuhaus ma 41 lat, pochodzi z rodziny Ŝydowskiej. Jest 
wykładowcą Pisma świętego w seminarium duchownym 
w Beit DŜala i na uniwersytecie w Betlejem. Do tej pory 
był sekretarzem generalnym wikariatu dla katolików 
języka hebrajskiego w Izraelu. Od 2007 roku kieruje 
wspólnotą katolików w Hajfie. 
 
Wikariat dla katolików języka hebrajskiego w Izraelu 
powstał w 1955 roku, naleŜy do patriarchatu łacińskiego 
w Jerozolimie. Katolicka wspólnota Ŝydowska w Izraelu 
nosi nazwę Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła. NaleŜą 
do niego cztery ośrodki duszpasterskie w Hajfie, Beer-
Szebie, Jerozolimie i Tel-Awiwie, gdzie znajdują się 
największe skupiska hebrajskojęzycznych katolików (…) 



W Izraelu Ŝyje ok. 7 mln ludzi, z czego ok. 140 tys. to 
chrześcijanie naleŜący do kilkunastu Kościołów: 
katolickich, prawosławnych i protestanckich. Katolików 
jest ok. 12 tys., mają pochodzenie arabskie i mieszkają 
głównie na północy kraju. Liczbę katolików języka 
hebrajskiego szacuje się na 200 do 400 osób. 
 
Solidarno ść z braćmi, którzy walcz ą o ko ściół 
Jeszcze nie skończyła się walka katolików w 
Dniepropietrowsku (Ukraina) o odzyskanie kościoła, który 
w latach 90-tych został bezprawnie sprzedany przez 
ówczesnego mera, a później premiera rządu, 
amerykańskiemu przedsiębiorstwu. 
 
Katolicy, którzy chcą odzyskać swoją własność, zostali 
niesprawiedliwie oskarŜeni przez firmę o blokowanie prac 
rozbiórkowych i wezwani do zapłacenia wysokiego 
odszkodowania.  Kapucyni posługujący w 
Dniepropietrowsku, mimo wielkiego zimna i mrozu, 
codziennie celebrują Eucharystię na chodniku, po tym jak 
zabroniono im modlić się na schodach kościoła. Parafia 
liczy ponad 300 osób. Rozprawa sądowa została 
wyznaczona na dzień 19 marca, w samo święto św. 
Józefa, patrona kościoła i parafii! Bracia i wierni gorliwie 
modlą się o pozytywne rozwiązanie tej trudnej sytuacji. 
Proszą o duchową solidarność i modlitewne wsparcie. 
za: www.kapucyni.pl  
 

Miło ść naleŜy pokocha ć Dnia 22 marca w Tortoreto 
Lido odbyło się Sympozjum poświęcone rodzinie, 
zorganizowane przez miejscową wspólnotę 
salwatorianów pod hasłem: „Chrystus, Oblubieniec 
Kościoła Oblubienicy – Miłość naleŜy pokochać”. 
 
Sympozjum rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą pod 
przewodnictwem biskupa Diecezji Teramo-Atri Jego 
Ekscelencji Michele Seccia. W Słowie BoŜym 
skierowanym do wiernych podkreślił on waŜność 
nierozerwalności związku małŜeńskiego i potrzebę Ŝycia 
sakramentalnego, które utwierdzają miłość małŜeńską.  
Po Mszy i wspólnym obiedzie miały miejsce konferencje. 
W pierwszej, zatytułowanej „Wymowa ciała” ks. prof. 
Jarosław Merecki SDS dokonał analizy środowych 
katechez Jana Pawła II zawartych w ksiąŜce „MęŜczyzną 
i kobietą stworzył ich” i podkreślił niepowtarzalny 
charakter małŜeństwa jako relacji między męŜczyzną i 
kobietą. 

W drugiej, prowadzonej przez ks. Krzysztofa 
Gasperowicza SDS i zatytułowanej „MęŜczyzna i kobieta, 
aspekty psycho-duchowe” została przedstawiona 
dynamika bycia męŜczyzną i kobietą oraz bogactwo 
osobowości jakie małŜonkowie wnoszą do rodziny. 
Uczestnicy Sympozjum mieli moŜliwość zadawania pytań 
i dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. 
Za: www.sds.pl  

    
     

  Internetowa strona tygodnia  
 

:  
Serwis franciszkanie.pl  
Internetowy serwis 
"franciszkanie.pl" powstał w 
2001 roku. Prowadzi go 

krakowska prowincja franciszkanów (Prowincja św. 
Antoniego i bł. Jakuba Strzemię). Trzon przedsięwzięcia 
stanowi serwis informacyjny, z ponad 6 tys. informacji z 
Ŝycia zakonu i zgromadzeń franciszkańskich przede 
wszystkim w kraju, ale teŜ na świecie. Do tego fotogalerie 
z 10 tys. zdjęć. W ramach franciszkanie.pl istnieje teŜ 
serwis kartek internetowych. 

W katalogu stron społeczności franciszkańskich 
zebranych zostało juŜ 1 178 adresów internetowych. W 
serwisie funkcjonuje równieŜ "Słownik terminów 
zakonnych i franciszkańskich" powstały we współpracy z 
Instytutem Studiów Franciszkańskich. Franciszkanie.pl to 
nie tylko serwis informacyjny, to takŜe kilkaset adresów 
stron internetowych oraz pół tysiąca skrzynek poczty 
elektronicznej dla kilkunastu prowincji 
zakonów/zgromadzeń franciszkańskich w Polsce i na 
świecie. MZ

 
     

  Zapowiedzi wydarze ń 
 

 
 
V "Biały marsz pami ęci i wdzi ęczno ści " w hołdzie Janowi Pawłowi II Oratorium Salezjańskie na Zasolu oraz 
Prezydent Miasta Oświęcim organizują juŜ poraz piąty "Biały marsz pamięci i wdzięczności" w hołdzie Janowi Pawłowi 
II. Uroczystości odbędą się 2 kwietnia - w czwartą rocznicę śmierci papieŜa, w 2009 roku ogłoszonym przez władze 
Oświęcimia, rokiem Jana Pawła II. 
 
O godzinie 18:00 zostanie odprawiona uroczysta msza święta w koście pw. Miłosierdzia BoŜego. (os. Pileckiego 31) Po 
jej zakończeniu, o godz. 19:30 z pod krzyŜa papieskiego, znajdującego się przy zbiegu ul. Leszczyńskiej i Legionów, 
wyruszą uczestnicy pochodu. Przejdą oni ul. Legionów, przez most Jagielloński, rynek mały, pl. T. Kościuszki oraz ul. 
Dąbrowskiego i Nojego. Z al. Tysiąclecia skierują się wprost do kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe, gdzie odbędzie 
się ostatnia część marszu. Rozpocznie się ona o godz. 21:00 czuwaniem modlitewnym, które potrwa do godz. 21:37, w 
której zmarł Ojciec Święty. Zakończenie uroczystości przewidziane jest o 22:00. Organizatorzy zachęcają do zabrania 
ze sobą jakiegoś białego elementu stroju (najlepiej wstąŜki) lub światełka jako symbolu pamięci i wdzięczności. 
Zapraszają wszystkich "młodych duchem" do uczczenia Ojca i Proroka naszych czasów i naszej Ojczyzny 
 
Z okazji nadchodzącej rocznicy równieŜ jest moŜliwość obejrzenia wystawy artystycznej dedykowanej Janowi Pawłowi II: 
"Non omnis moriar - u progu Ojca". Została ona przygotowana przez Akademię Sztuk PrzeróŜnych i zostanie 
wystawiona 28 marca o godz. 19:15 w Salezjańskim Centrum na Zasolu. Wystawę będzie moŜna zwiedzać do 5 
kwietnia.               Dominika Poznańska 
 



Zaproszenie: Gda ńsk Janowi Pawłowi II...  w 4. rocznicę Składając hołd wielkiemu Polakowi - Janowi Pawłowi II, w 
4. rocznicę jego śmierci, gdańszczanie i mieszkańcy Pomorza juŜ po raz kolejny spotkają się we franciszkańskim 
kościele Świętej Trójcy w Gdańsku, w tym roku na niezwykłym koncercie. Organizatorzy widowiska pragną nie tylko 
upamiętnić osobę naszego wielkiego Rodaka. Chcą takŜe przedstawić wartości, które głosił, jego naukę oraz przesłanie 
miłości i pokoju. "Staramy się z tym przesłaniem dotrzeć do pokolenia przede wszystkim ludzi młodych. To im 
dedykujemy koncerty i w aktorskim wykonaniu przekazujemy słowa Jana Pawła II" - podkreślają. 
W Gdańsku wystąpi zespół "Full Power Spirit" z Olgą Szymańską-Radwan wraz z zaproszonymi gośćmi. Przesłanie 
Jana Pawła II odczytają gdańscy aktorzy: Małgorzata Brajner-Białas i Jarosław Tyrański.Przedsięwzięciu patronują 
Paweł Adamowicz - Prezydent Gdańska, Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego oraz o. Adam 
Kalinowski - Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentulanych w Gdańsku. W latach poprzednich 
zaproszenie Domu Pojednania i Spotkań przyjęli m.in.: artyści scen trójmiejskich ze spektaklem "Błogosławieni..." 
(2006), TGD i Mieczysław Szcześniak (2007), zespół 2Tm2,3 (2008). Przesłanie Jana Pawła II czytali m.in.: Mirosław 
Baka, Jarosław Tyrański i Małgorzata Brajner-Białas. 
 

Zespół "Full Power Spirit" istnieje od 2001 roku. Cechuje go olbrzymia energia 
towarzysząca występom na Ŝywo oraz bardzo dobry kontakt z publicznością. 
Formację tworzą "Miras", "Picia" i "Dzyrooo", a na co dzień wspomagają: 4-
osobowy zespół instrumentalistów, toruński Dj "Ike" (naleŜący do czołówki 
polskich Dj'i grających czarną muzykę), Olga Szomańska-Radwan, a na 
koncertach bit-boxer "Pryk".W ciągu 8 lat swojej działalności zespół zagrał 
ponad 600 koncertów w kraju, a takŜe poza jego granicami. 
Obecnie "Full Power Spirit" promuje płytę "8 Błogosławieństw", która jest 
kontynuacją projektu "Hip-Hop dekalog". Na nowym krąŜku nie zabrakło 
znakomitych gości. Za muzykę odpowiada kompozytor dekalogowych utworów - 
znany i ceniony saksofonista jazzowy Grzech Piotrowski. Płyta ukazała się w 
grudniu 2008 roku. FPS razem z Marcinem Pospieszalskim i Olgą Szomańską-
Radwan przygotował soundtrack do filmu "Popiełuszko". Piosenka nosi tytuł 
"Nieśmiertelni". W Gdańsku, zespół wystąpi w składzie: FPS - rap Pryk - beat-
box, Olga Szomańska-Radwan - wokal, Jasiek Radwan - wokal, Daniel 
Pomorski - trąbka, Łukasz Kluczniak - saksofon, Jasiek Pałys - instrumenty 
klawiszowe, Łukasz Chyliński - gitary, Piotrek Kefas Pawęska - bas, Marek 
Fedor - perkusja. 
Koncert odbędzie się 3 kwietnia br. o godz. 19.00, w kościele franciszkańskim 
Świętej Trójcy  w GdańskuOrganizatorem widowiska jest Dom Pojednania i 
Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku. Współorganizatorami są 
gdańskie instytucje: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury oraz 
klasztor franciszkanów. za: www.franciszkanie.pl  

  
Carmina Crucis  to jedyna Droga KrzyŜowa, napisana na instrumentarium perkusyjne. Jest spektaklem światła, obrazu, 
słowa i dźwięku. To utwór narracyjny, przedstawiający Mękę Pańską współczesnymi środkami muzycznymi takimi, jakie 
niesie początek XXI wieku. Carmina Crucis została napisana przez znanego kompozytora Stanisława Moryto – 
obecnego Rektora Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie – dla Stanisława Skoczyńskiego – 
Artysty, wykonującego współczesną muzykę perkusyjną na instrumentarium, tworzącym właściwie orkiestrę 
instrumentów perkusyjnych. Carmina Crucis (Pieśni KrzyŜa) jest dziełem składającym się z czternastu oddzielnych 
utworów (Stacji). Solista przechodzi do kolejnych instalacji perkusyjnych, opowiadając historię ukrzyŜowania Jezusa. 
 
Niezwykła kompozycja jest swoistym, unikalnym misterium pasyjnym. Fascynujące dzieło przybliŜa nieznane 
powszechnie instrumentarium perkusyjne. Jego bogactwo wizualności i brzmienia przenosi nas w niezwykły świat barw 
oraz dźwięków. Wyczarowuje je mistrz multiperkusji – Stanisław Skoczyński – któremu dedykowanych jest wiele dzieł 
perkusyjnych, w tym takŜe kompozycje Stanisława Moryto.  
 
Benedyktyni tynieccy oraz Benedyktyński Instytut Kultury "Aby chronić dobro" zapraszają na spektakl muzyki, dźwięku i 
recytacji Carmina Crucis – Śpiewy KrzyŜa Muzyka: Stanisław Moryto Tekst: Ernest BryllW wykonaniu:: Stanisław 
Skoczyński – multiperkusja: Andrzej Ferenc – recytacja W dniu 5 kwietnia 2009, godz. 17.00. Do Benedyktyńskiego 
Instytutu Kultury "Aby chronić dobro"  ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków  za: www.benedyktyni.pl 
 
 
 



    
     

  Odeszli do wieczno ści  
 

 
 
Zmarł o. Henryk D. Wojtyska wybitny historyk - 
Pasjonista Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci 
wybitnego naukowca i wieloletniego konsultora Komisji 

Nauki Wiary (Sekcja 
Historyczna) przy 
Episkopacie Polski - o. prof. 
dr hab. Damiana Henryka 
Wojtyski CP. W kościele 
Pasjonistów w Łodzi (Aleja 
Pasjonistów 23) zostanie 
odprawiona 26.03.09 
(czwartek) Msza Święta za 
spokój duszy naszego 
zmarłego współbrata o godz. 
9.00, a Msza Święta 
pogrzebowa zostanie 
odprawiona w tym samym 
dniu o godz. 13.00 w kościele 
Pasjonistów w Rawie 
Mazowieckiej. 

Henryk Damian Wojtyska  (ur. 13 maja 1933 w 
Regiminie k. Ciechanowa, zm. 24 marca 2009 r. w 
Łodzi), historyk, teolog, ksiądz, pasjonista. W 1950 r. 
wstąpił do zgromadzenia pasjonistów, wyświęcony na 
kapłana w 1957 r. W latach 1958-62 studiował historię 
Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w 
Rzymie. Tam teŜ doktoryzował się na podstawie pracy 
Cardinal Hosius. Legate to the Council of Trent (1967). 
 
Od 1969 r. pracownik naukowy i dydaktyczny KUL. 
Habilitował się w 1975 r. na podstawie pracy Papiestwo-
Polska 1548-1563. Dyplomacja (1977). W latach 1980/81 
wykładał historię Kościoła polskiego w Newman College 
w Edmonton. W latach 1981-1883 był Prorektorem ds. 
MłodzieŜy. W trudnym okresie stanu wojennego 
towarzyszył represjonowanej młodzieŜy odwiedzając 
aresztowanych, towarzysząc na salach sądowych tym, 
przeciw którym toczyły się procesy polityczne. 
Organizował czynną pomoc tym, którzy jej potrzebowali. 
Z tego powodu cieszył się ogromnym zaufaniem i 
szacunkiem młodzieŜy. Od 1986 r. profesor KUL.Od 
1985 do 2004 r. członek Papieskiego Komitetu Nauk 
Historycznych w Watykanie, w latach 1985-94 
wiceprzewodniczący Polskiego Instytutu Historycznego w 
Rzymie, zapoczątkował wydawanie serii Acta Nuntiaturae 
Polonae (1990-94, wyd. 10 tomów). Jest autorem tomu 
przewodniego tej serii: Acta Nuntiaturae Polonae. T. 1: 
De fontibus eorumque investigatione et editionibus. 
Instructio ad editionem. Nuntiorum series chronologia 
(Rzym 1991) oraz opracowań dotyczących 
poszczególnych nuncjuszy. 
 
Główne kierunki badań naukowych: stosunki papiestwa z 

Polską w XVI-XVIII w., dzieje teologii polskiej XVI-XVIII 
w., reformacja w Polsce, hagiografia, dzieje pasjonistów 
w Polsce. Jest autorem ksiąŜek: Miłościwe Lata. Dzieje 
Wielkich Jubileuszów Chrześcijaństwa (z udziałem 
Polaków), Olsztyn 2000; Rejestr korespondencji 
Stanisława Hozjusza biskupa warmińskiego (1560-1563), 
Olsztyn 2003. W latach 2006-07 wydał monumentalną 
pracę Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Polsce. T. 1 
- Prehistoria i okres fundacyjny (do 1938), Łódź 2006. T. 
2 - Hekatomba wojenna i okupacyjna (1939-1945), 
Przasnysz 2007. Opublikował równieŜ pracę "KrzyŜ przez 
nich zwycięŜył". Polscy Pasjoniści - Męczennicy drugiej 
wojny światowej, Przasnysz 2008. 
 
Wieloletni członek zarządu polskiej prowincji pasjonistów 
(w latach 1994-1998 prowincjał). Członek Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego 
KUL, Akademii św. Karola w Watykanie i Komisji Dziejów 
Reformacji przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Do 
2004 r. konsultor Komisji Nauki Wiary (Sekcja 
Historyczna) przy Episkopacie Polski 
 
Po długiej i cięŜkiej chorobie zmarł w klasztorze 
pasjonistów w Łodzi, dnia 24 marca 2009 r 
 
o. Waldemar Linke CP, Kuria Prowincjalna Pasjonistów 
 
 
Bolonia: Zmarł o. Ernesto Caroli OFM W wieku 92 lat 
w Bolonii (Włochy) zmarł o. Ernesto Caroli z Zakonu 
Braci Mniejszych, inicjator festiwalu piosenki dziecięcej 
"Zecchino d'oro". 

O. Ernesto Caroli  (ur. w 1917 
r.) był bardzo znaną osobą w 
Włoszech, nie tyko w zakonie 
franciszkanów, ale takŜe w 
świecie nauki i kultury. ZałoŜył 
franciszkański fakultet 
teologiczny "Antonianum" w 
Bolonii oraz festiwal piosenki 
dziecięcej "Zecchino d'oro" 
(Złoty cekin). Był pomysłodawcą 
wielu inicjatyw charytatywnych i 
kulturalnych, jak jadłodajnie dla 
ubogich i kółka dramatyczne, 
Towarzystwo Ewangeliczne i 
Antoniano Insieme, ośrodek dla 

dzieci z chorobą Downa. 

W Zakonie Braci Mniejszych naleŜał m.in. do komisji 
prowincjałów, której był załoŜycielem oraz do tzw. 
Mo.Fra. (Movimento Francescano - Ruch 
Franciszkański), był jego sekretarzem. 

 
 
 
 
 

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

 


