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Drodzy Współbracia
Wielki Tydzień to czas szczególnej
modlitwy i refleksji
skoncentrowanej na Pasji i chwalebnym
Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy przeŜywaliśmy ten błogosławiony tydzień
skoncentrowani na BoŜych sprawach oraz posłudze wiernym, do których jesteśmy posłani. W naszym Biuletynie
znajdziecie tylko przykładowe relacje z obchodów Wielkiego Tygodnia w Kalwarii Zebrzydowskiej i amerykańskiej
Częstochowie, ale przecieŜ wszędzie jest to wyjątkowy i godzien utrwalenia w pamięci czas.
Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, pozwala nam trwać w radości Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią,
ale oznacza takŜe powrót do codziennej aktywności. Franciszkanie roŜnych rozgałęzień rozpoczęli w AsyŜu
świętowanie 800-lecia Zakonu od niezwykłego spotkania Kapituły Namiotów, która zgromadziła około 2000 synów
św. Franciszka z całego świata, zaś w Polsce odbyło się kilka waŜnych spotkań i kapituł o których moŜecie
przeczytać poniŜej.
Wszystko wskazuje na to, Ŝe pierwszy majowy numer Biuletynu będzie juŜ rozesłany bezpośrednio na adresy
wspólnot klasztornych i instytucji zakonnych w całej Polsce, bowiem serwis Opoki kończy przygotowywanie tzw.
listy mailingowej. Przypominam, Ŝe ci Zakonnicy, którzy pragną otrzymywać go na osobiste adresy mailowe
proszeni są o zgłoszenie takiego Ŝyczenia na adres: redakcja@zyciezakonne.pl
Niech Zmartwychwstały Pan darzy nas pokojem i radościa!
K. Malinowski OFMConv
Sekr.gen. Konferencji

Wiadomość tygodnia

Castelgandolfo: audiencja Benedykta XVI dla 3 tys. franciszkanów
Z małego strumyka, mającego źródło w AsyŜu u stóp góry Subasio, powstała wielka rzeka, która dała znaczny
wkład w szerzenie Ewangelii po świecie”. Takimi słowami przywitał PapieŜ 3 tys. franciszkanów i franciszkanek,
którzy 18 kwietnia zapełnili dziedziniec jego rezydencji w Castelgandolfo. Przybyli do Ojca Świętego 800 lat po
tym, jak Innocenty III przyjął na Lateranie Franciszka i jego pierwszych towarzyszy.
W przemówieniu do franciszkanów Benedykt XVI
zauwaŜył, Ŝe Franciszek mógł teŜ nie przychodzić do
PapieŜa, gdyŜ w tamtych czasach powstawało wiele
grup i ruchów religijnych, a niektóre z nich
przeciwstawiały się Kościołowi jako instytucji czy
przynajmniej nie szukały jego aprobaty. „Z pewnością
polemiczna postawa wobec hierarchii przysporzyłaby
Franciszkowi niemało zwolenników” – mówił PapieŜ.
Podkreślił, Ŝe Biedaczyna z AsyŜu od razu zadbał, by
drogę swoją i swych towarzyszy powierzyć Biskupowi
Rzymu,
Następcy
Piotra.
To
objawia
jego
autentycznego ducha kościelnego. Innocenty III to uznał
i docenił. RównieŜ bowiem on ze swej strony mógłby nie
zatwierdzić programu Ŝycia Franciszka. A nawet łatwo
sobie wyobrazić, Ŝe niektórzy jego współpracownicy tak
mu radzili, choćby lękając się, Ŝe ta garstka zakonników
przypomina inne ówczesne grupy heretyckie czy ruchy ubogich. „Jednak PapieŜ, dobrze poinformowany (przez
biskupa AsyŜu i przez kard. Jana z opactwa św. Pawła) umiał rozeznać inicjatywę Ducha Świętego. Przyjął,
pobłogosławił i poparł rodzącą się wspólnotę «braci mniejszych»” – powiedział Benedykt XVI.
PapieŜ przypomniał słowa, którymi rozpoczyna się Reguła franciszkańska: „Ŝycie Braci Mniejszych polega na
zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Wskazał na stałą aktualność kierowania się
Ewangelią i naśladowania Pana Jezusa. Tak jak czynił Franciszek, idąc w ślad za apostołem Pawłem, za którym

mógł powiedzieć: „Dla mnie Ŝyć to Chrystus”. Benedykt XVI pozdrowił przybyłych do Castelgandolfo
naśladowców Biedaczyny z AsyŜu w róŜnych językach.
„Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskiej rodziny franciszkańskiej. Obejmuję nim ojców i braci, siostry
franciszkanki i klaryski oraz z innych zgromadzeń odwołujących się do duchowości św. Franciszka, jak teŜ
tercjarzy i tercjarki. W osiemsetlecie zatwierdzenia pierwszej reguły razem z wami dziękuję Bogu za wszelkie
dobro, jakie Zakon wniósł w Ŝycie i rozwój Kościoła. Dziękuję wam szczególnie za zaangaŜowanie w dzieło
misyjne na róŜnych kontynentach. Na wzór waszego ZałoŜyciela trwajcie w miłości Chrystusa ubogiego i nieście
ewangeliczną radość wszystkim ludziom. Niech was wspiera BoŜe błogosławieństwo” – Ŝyczył Benedykt XVI.
Za: Biuletym Radia Watykańskiego.

Wiadomości krajowe

150 tys. pielgrzymów w Wielki Piątek w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Blisko 150 tysięcy pątników przeszło
w procesji pasyjnej w Wielki Piątek DróŜkami Męki
Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas tzw.
Dekretu,
słowo
pasterskie
do
zgromadzonych
pielgrzymów wygłosił metropolita krakowski ks. kardynał
Stanisław Dziwisz.
Procesja wyruszyła o świcie spod Domu Kajfasza. Wierni
uczestniczyli w porannym sądzie nad Jezusem i
przypatrywali
się
scenom
męki
Zbawiciela,
inscenizowanym przez alumnów bernardyńskiego
seminarium oraz świeckich pielgrzymów z róŜnych
rejonów Polski, którzy wcielili się w postacie sprzed
dwóch tysięcy lat. Słuchali takŜe kazań przy
poszczególnych
stacjach
Drogi
KrzyŜowej.

do końca wierny Kalwarii. Tu przecieŜ uczył się Ewangelii
o męce i śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Tu
pogłębiał swoją miłość do Matki Najświętszej, wziętej
przez swego Syna do nieba. Tu budował się wiarą
polskiego ludu. Tu uczył się Kościoła – Ŝywej wspólnoty
ukrzyŜowanego i zmartwychwstałego Pana.
Na koniec kard. Dziwisz zaapelował do pielgrzymów:
uczmy się od Sługi BoŜego, kalwaryjskiego Pątnika, jego
postawy zawierzenia wszystkiego Bogu. Uczmy się
spełniać nasze Ŝyciowe powołanie, czyniąc z naszego
Ŝycia dar dla Boga i ludzi…. Bądźmy wierni Kalwarii…
W południe procesja dotarła do kościoła UkrzyŜowania.
Przed
świątynią
odprawiona
została
liturgia
wielkopiątkowa, której przewodniczył bp Jan Szkodoń.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał kustosz
sanktuarium, który podziękował pasterzom Kościoła
krakowskiego, kapłanom i braciom zakonnym za posługę
wobec pielgrzymów i wszystkim zaangaŜowanym w
misterium. Na koniec zwrócił się do pielgrzymów mówiąc:
Dziękuję za waszą wierność Chrystusowi i za wierność
Kalwarii. Dziękuję wam za to, Ŝe na DróŜkach
kalwaryjskich pragniecie prostować ścieŜki waszego
Ŝycia; Ŝe wzorem Jana Pawła II, największego z
pielgrzymów kalwaryjskich, pragniecie domadlać trudne
sprawy w obliczu tej wielkiej tajemnicy wiary, jaką
Kalwaria kryje w sobie.
Ciało Chrystusa w Eucharystii zostało przeniesione do
Kaplicy Grobu na szczycie Góry UkrzyŜowania, gdzie do
niedzieli trwała adoracja.
Za: www.kalwaria.eu

Spod Domu Kajfasza procesja udała się do Ratusza
Piłata i pałacu Heroda. Po ponownym przybyciu do Piłata
wysłuchali "Dekretu skazującego Jezusa na śmierć". Z
balkonu pałacu Piłata juŜ po raz czwarty kazanie wygłosił
ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Hierarcha podkreślił, Ŝe
postawa Piłata, który znał prawdę, a mimo to skazał
niewinnego człowieka, jest nadal obecna takŜe w
rzeczywistości polityczno-społecznej Polski. Zabija się
prawdę, nie chcąc się narazić. Zabija się prawdę o
poczętym Ŝyciu dziecka, twierdząc jakoby to nie było
jeszcze Ŝycie ludzkie. Zabija się prawdę o świętości i
godności Ŝycia ludzi chorych i starych, twierdząc jakoby
nie było to juŜ Ŝycie ludzkie. Zabija się prawdę o
małŜeństwie jako nierozerwalnej wspólnocie męŜczyzny i
kobiety, dopuszczając rozwody i tzw. związki partnerskie
– mówił kardynał.
Metropolita krakowski przypomniał teŜ postać Jana
Pawła II. Mówił: W dzieciństwie i młodości przychodził tu
z Wadowic. Potem chodził kalwaryjskimi DróŜkami jako
ksiądz, jako biskup i kardynał krakowski… Potem
przybywał tu z dalekiego Watykanu w białych szatach
Namiestnika Chrystusa na ziemi. Jan Paweł II pozostał

Zebranie
Plenarne
Konferencji
WyŜszych
PrzełoŜonych śeńskich Zgromadzeń Zakonnych
Temat kryzysów, postrzeganych w Ŝyciu zakonnym jako
szansa czy jako dramat, będzie tematem wiodącym
rozpoczynającego się dzisiaj w Warszawie Zebrania
Plenarnego Konferencji WyŜszych PrzełoŜonych śeńskich
Zgromadzeń.
Poza tematem formacyjnym, zebrane siostry będą
rozmawiały o wydarzeniach ostatnich miesięcy, sprawach
bieŜących i o przygotowywanych inicjatywach. Zebranie
trwało do piątku.
Zaraz po jego zakończeniu rozpoczeło się II spotkanie
plenarne przedstawicielek wspólnot przybyłych do Polski z
róŜnych krajów Europy i z innych kontynentów, które pracują
w polskim Kościele, ale nie spełniają jeszcze kryteriów, aby
być pełnoprawnymi członkami Konferencji. W czasie tego
spotkanie zamierza się omówić m.in. propozycje ściślejszej
współpracy między tymi wspólnotami, na ogół małymi, a

Konferencją.

Za: Biuro Prasowe KEP.

Polanica Zdrój: Kapituła Prowincjalna Sercanów
Białych W dniach 14 – 17 kwietnia, w Polanicy Zdroju,
odbywała się pierwsza tura XV Kapituły Prowincjalnej
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc.
Udział w niej wzięło 15 współbraci: 5 z urzędu i 10 z
wyboru. Obecny był równieŜ przedstawiciel Zarządu
Generalnego o. Felipe Lazcano z Rzymu (radny
generalny).

Duchownych
(rekolekcje
w
milczeniu),
posługi
spowiedniczej i kierownictwa duchowego oraz misji
ludowych, jezuickich parafii, duszpasterstwa młodzieŜy,
studentów oraz pracy w mediach. Owoce pracy grup
przedstawiono na forum i poddano wspólnej refleksji.
Efekty Forum posłuŜą jako wyznaczniki do dalszych
działań
na
poszczególnych
polach
pracy.

W oparciu o przedstawione sprawozdania i projekty z
działalności poszczególnych duszpasterstw i komisji,
ojcowie kapitulni starali się dokonać podsumowania i
oceny funkcjonowania Polskiej Prowincji Zgromadzenia
od ostatniej kapituły i wypracować wizję rozwoju na
kolejne trzy lata. Główne zagadnienia, omawiane
podczas tych dni, dotyczyły m.in.: sercańskiego profilu
pracy parafialnej, grup osób świeckich związanych ze
Zgromadzeniem, Intronizacji Najśw. Serca Jezusa,
duszpasterstw:
powołaniowego
i
młodzieŜowego,
rekolekcji i misji, struktur prowincji oraz nowych projektów
pracy apostolskiej w kraju i za granicą.
Oprócz podejmowanych tematów, ojcowie kapitulni
dokonali równieŜ wyboru nowego zarządu prowincji. O.
Piotr Budrewicz (wikariusz prowincjalny), o. Tadeusz
Hojka, o. Sebastian Pieczeniak i o. Paweł Wiech, przez
okres trzech lat, będą wspierali o. Prowincjała Andrzeja
Łukawskiego
w
kierowaniu
Polska
Prowincją
Zgromadzenia. W ostatnim dniu kapituły, miała teŜ
miejsce ceremonia złoŜenia ślubów wieczystych przez br.
Mateusza Czerwińskiego. Podczas uroczystej mszy św.,
której przewodniczył o. Prowincjał Andrzej Łukawski, w
otoczeniu współbraci i zaproszonych gości, br. Mateusz
poświęcił na zawsze swoje Ŝycie słuŜbie Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi.

Drugi dzień Forum upłynął pod znakiem szukania
toŜsamości jezuickiej (indywidualnej, ale i wspólnotowej),
która jak się często okazuje ukryta jest w naszych
pragnieniach, które są wzbudzane przez Ducha
Świętego. Jedną z inspiracji były niewątpliwie słowa
ostatniej Kongregacji Generalnej, która wskazała, Ŝe
Jezus "jest jedynym obrazem, który nas jednoczy.
Patrząc na Niego jezuici wiedzą, kim są." "Drodzy bracia,
wydaje mi się, Ŝe podobnie jak ja poczuliście w czasie
tego Forum, Ŝe Bóg jest z nami." - powiedział o.
Prowincjał Dariusz Kowalczyk SJ podczas Eucharystii
kończącej spotkanie w Gdyni. Ostatni dzień upłynął pod
znakiem ostatecznej wspólnej redakcji Rekomendacji,
które będą przedstawione zarówno Prowincjałowi jak i
całej Prowincji.

Druga tura Kapituły odbędzie się w dniach 24 – 25
listopada br. w Polanicy Zdroju.
o. Sebastian Pieczeniak, ss.cc.
Rzecznik Prasowy Prowincji

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas
modlitewnie i prosimy o więcej, tak aby ten Duch Forum
miał swoje przełoŜenie w naszej pracy.

Jezuickie
Forum
Prowincji
WielkopolskoMazowieckiej Drodzy bracia, wydaje mi się, Ŝe

Rekolekcje u Duchaczy. Wspólnota zakonna Prowincji

podobnie jak ja poczuliście w czasie tego Forum, Ŝe Bóg
jest z nami." - powiedział o. Prowincjał Dariusz
Kowalczyk SJ podczas Eucharystii kończącej spotkanie
w Gdyni (17.04.2009 r.). Ostatni dzień upłynął pod
znakiem ostatecznej wspólnej redakcji Rekomendacji,
które będą przedstawione zarówno Prowincjałowi jak i
całej Prowincji. Z serca dziękujemy wszystkim, którzy
wspierali nas modlitewnie i prosimy o więcej, tak aby ten
Duch Forum miał swoje przełoŜenie w naszej pracy.
W Gdyni w dniach 14-17 kwietnia odbywa się Forum, na
które zjechali się dyrektorzy wszystkich dzieł
prowadzonych przez Prowincję północnej Polski, oraz
delegaci i przełoŜeni poszczególnych placówek. Tytuł
Forum: "Nasza toŜsamość i misja: posłani ku granicom".
Najmocniejszymi punktami pierwszego dnia było
spotkanie i dyskusja z ks. Arcybiskupem Kazimierzem
Nyczem dotycząca aktualnego stanu Kościoła w Polsce
oraz perspektyw działania. W Forum uczestniczy
Prowincjał o. Dariusz Kowalczyk SJ, Prowincjał nominat
o. Tomasz Kot SJ. Pierwszego dnia gościł równieŜ
Prowincjał Prowincji Polski Południowej o. Wojciech
Ziółek SJ.
Jezuita jest posłany ku granicom - trzeci dzień Forum
poświęcony był poszukiwaniem konkretnych granic oraz
sposobów ich przekraczania zachowując toŜsamość.
Delegaci spotkali się w grupach branŜowych dotyczących
apostolatu
intelektualnego,
udzielania
Ćwiczeń

Za: www.jezuici.pl

Polskiej Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy
przeŜywa w dniach od 14 – 18 kwietnia br. swoje
doroczne rekolekcje zakonne.
Na ćwiczeniach
duchownych zebrani są współbracia pracujący we
wszystkich domach Prowincji, a takŜe z Niemiec i z
Wielkiej Brytanii. Rekolekcje głosi o. Jerzy Pająk
OFMCap z krakowskiego klasztoru Zakonu Kapucynów.
Tematem przewodnim przeŜywanych dni jest postać św.
Pawła
apostoła
wzoru
misjonarza
głoszącego
zmartwychwstanie Chrystusa. W tym tak waŜnym czasie
misjonarze ze Zgromadzenia Ducha Świętego modlą się
w sposób szczególny w intencji prześladowanych
chrześcijan na całym świecie.
Za: www.duchacze.pl

Kraków:
ruszyły
prace
przy
rozbudowie
pijarskiego gimnazjum. Jeszcze przed świętami, w
Wielki Czwartek rozpoczęto kopanie fundamentów pod
rozbudowę Krakowskiego Gimnazjum. Na plac budowy
wjechały cięŜkie maszyny. Teren budowy został
uprzednio starannie przygotowany i odgrodzony.
Teraz pozostaje nam prosić Boga o dobrą pogodę i siły
dla pracujących. Niech aniołowie cegły noszą. Chodząc
jednak po ziemi liczymy takŜe na wasze wsparcie.
(nad.: o.PJ)
Za: www.pijarzy.pl

Wiadomości zagraniczne
Watykan: rozwaŜania Via Crucis przygotowane
przez salezjanina RozwaŜania Via Crucis, której
PapieŜ będzie przewodniczyć w Wielki Piątek w
Koloseum, zostały przygotowane przez bpa Thomasa
Menamparampila, salezjanina, arcybiskupa Guwahati
(Indie). To juŜ po raz drugi Ojciec Święty powierza to
zadanie synowi Ks. Bosko. W ubiegłym roku kard.
Joseph Zen, biskup Hongkongu, przygotował i czytał
rozwaŜania w czasie Drogi KrzyŜowej prowadzonej przez
PapieŜa; naboŜeństwo to kaŜdego roku gromadzi wielką
liczbę wiernych, zwłaszcza ludzi młodych.
Bp Menamparampil podkreśla w licznych oświadczeniach
przekazanych mediom, Ŝe powierzenie mu tego zadania
jest wyrazem bliskości papieŜa wobec chrześcijan, którzy
cierpią prześladowania w Indiach z powodu swojej wiary.
“W rozwaŜaniach Via Crucis rozmyślamy o cierpieniach
Jezusa, jakich doświadczył pod koniec swojego Ŝycia;
zastanawiamy się nad grzechami, które popełniliśmy i
przez które świat cierpi. Modlitwy inspirują się
wartościami ludzkimi, wartościami, które musimy
odziedziczyć, aby stworzyć świat pokoju, świat lepszy”.
To niektóre ze słów komentarza, w którym arcybiskup
Guwahati wyjaśnia znaczenie rozwaŜań Drogi KrzyŜowej
dla “The Telegraph”, czasopisma wydawanego w
Indiach.
Arcybiskup salezjanin stwierdził, Ŝe w przygotowaniu tych
tekstów rozwaŜań Via Crucis na Wielki Piątek posłuŜył
się duchową doktryną hinduską, która jest przeciwna
przemocy. Bp Menamparampil, oddający się wytęŜonej
pracy duszpasterskiej, przyznał, Ŝe nie łatwo było
przygotować te rozwaŜania. Wyznaje, Ŝe musiał
wykorzystać do tego nadarzające się wolne chwile w
czasie wizyt duszpasterskich, i czasem, z braku prądu,
niektóre rozwaŜania były napisane nocą, ręcznie, na
zwykłych kartkach papieru. Bp Menamparampil znany
jest jako obrońca pokoju, który przy róŜnych okazjach był
pośrednikiem w konfliktach pomiędzy róŜnymi grupami
etnicznymi i wyznaniowymi w swoim kraju.
Za: www.salezjanie.pl

Pascha 2009 w Amerykańskiej Częstochowie.
Wychodząc od Triduum Paschalnego jakby od źródła
światła, nowy czas Zmartwychwstania wypełnia swoją
jasnością cały rok liturgiczny, ale takŜe Ŝycie wszystkich
wiernych w Chrystusie Panu. PoniŜej obszerne
sprawozdanie z uroczystości Triduum Paschalnego
zorganizowanego w Amerykańskiej Częstochowie.
W Wielki Czwartek (…) o godz. 7.00 PM przewodniczył o.
prowincjał Józef Olczak wraz z wszystkim ojcami i braćmi
posługującymi Doylestown. Zebrani tego wieczoru przy
ołtarzu w Sanktuarium Matki BoŜej Częstochowskiej
uczciliśmy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i
Kapłaństwa. Jako rodzina zakonna złączona wspólną
modlitwą i miłością braterska rozwaŜaliśmy, jak Chrystus
nas do końca umiłował traktując cierpliwie naszą
próŜność i pychę. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy
Świętej Anny, gdzie znajdował się Ołtarz Wystawienia.
W Wielki Piątek zgromadziliśmy się na wspólnym
naboŜeństwie o godz. 3.00 PM, któremu przewodniczył
o. przeor Amerykańskiej Częstochowy Tadeusz
Lizińczyk. (…) Po liturgi Jezus zostaje złoŜony w grobie,
a my wszyscy jako Paulińska Rodzina Zakonna oraz
przybyli pielgrzymi trwamy na modlitwie przed

Eucharystycznym Jezusem w Grobie Pańskim. Tego dnia
teŜ w Amerykańskiej Częstochowie rozpoczęliśmy
nowennę przed Uroczystością BoŜego Miłosierdzia. O
godz. 7.00 PM w naszym sanktuarium odprawiliśmy
NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej w dwóch językach
(polskim i angielskim), któremu przewodniczył o. Marek
Łącki.
W Wielką Sobotę przez cały dzień, bo w godzinach od
9.00 AM do 6.00 PM poświęcaliśmy pokarmy tysiącom
przybyłym pielgrzymom na stół wielkanocny oraz ojcowie
przez cały ten czas posługiwali w sakramencie pokuty i
pojednania.
Wigilię Wielkanocną rozpoczęliśmy
celebrować w Amerykańskiej Częstochowie o godz. 7.30
PM pod przewodnictwem o. Sebastiana Hanks. (…)
Pusty grób, leŜące płótna i chusta są dla Apostołów
pierwszymi znakami tego, Ŝe Chrystus zmartwychwstał.
Uczniowie Jezusa są jeszcze tym wszystkim oszołomieni.
Radość, która przekracza wszelkie pojmowanie, miesza
się w ich sercach z lękiem... Jezus Ŝyje! W piątek widzieli
jeszcze Jego martwe ciało na własne oczy, a teraz grób
juŜ jest pusty...! W Amerykańskiej Częstochowie o godz.
8.30 AM wyruszyła procesja rezurekcyjna, aby obwieścić
całemu
światu,
Ŝe
Jezus,
nasz
Zbawiciel
zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Uroczystej
procesji, na którą przybylo tysiące pielgrzymów z wielu
Stanów Ameryki, oraz Mszy św. przewodniczył o.
wikariusz Amerykańskiej Prowincji o. Jerzy Maj. (…)
Niech zajaśnieje nam Chrystus, Zmartwychwstały Pan!
O. Dominik Libiszewski, paulin
Za www.jasnagora.pl

Po raz pierwszy od śmierci św. Franciszka razem
Prawie dwa tysiące franciszkanów z całego świata
przyjechało w środę 15 kwietnia do AsyŜu na Kapitułę
namiotów. To pierwsze takie spotkanie od śmierci św.
Franciszka.
Okazją
jest
800-lecie
charyzmatu
franciszkańskiego. Zakonnicy pozostaną we Włoszech
do soboty. "Pierwszy raz wszyscy franciszkanie razem
spotkali się za czasów św. Franciszka. Dziś po raz drugi
znów są razem. Są wśród nas przedstawiciele Zakonu
Braci Mniejszych, Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów,
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Trzeciego
Zakonu
Regularnego,
Franciszkańskiego
Zakonu
Świeckich, a duchowo i wirtualnie łączą się z nami siostry
klaryski" - opowiada nam wikariusz krakowskiej prowincji
franciszkanów o. Paweł Dybka.
"To, Ŝe spotykamy się wszyscy razem na tej świętej ziemi
jest waŜne. Jest znakiem, świadectwem wobec innych i
daje nadzieję na przyszłość" - komentuje dla nas były
generał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, a
obecnie sekretarz Kongregacji ds. Instytutów śycia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń śycia Apostolskiego
abp Agostino Gardin. Z franciszkanami z całego świata
modlił się równieŜ kard. Franc Rode, prefekt Kongregacji
ds. Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
śycia Apostolskiego.
"Zakon Franciszkański we wszystkich swoich gałęziach
ma ciągle znaczenie dla Kościoła. Od ośmiu wieków
charyzmat św. Franciszka jest tak samo Ŝywy, aktualny i
konieczny, jak był w XIII w. Myślę, Ŝe Franciszek jest
nieustannym głosem wołajacym w Kościele, aby Ŝyć
według świętej Ewangelii" - mówi w ekskluzywnym
wywiadzie dla nas kard. Franc Rode, prefekt Kongregacji
ds. Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń

śycia Apostolskiego. "I bracia są konieczni dla Kościoła,
aby zachować Ŝywy charyzmat, który św. Franciszek
otrzymał od Pana. Co do aktualności św. Franciszka w
XXI wieku, nie ma Ŝadnych wątpliwości. Jego charyzmat
jest nie tylko aktualny, ale konieczny dla Kościoła" dodaje purpurat. Kard. Rode spotkał się z braćmi w
Porcjunkuli, gdzie św. Franciszek zakładał swój zakon.
Przyjechał, jak powiedział nam z "przesłaniem Ewangelii
Pana Naszego Jezusa Chrystusa przeŜywanej według
inspiracji św. Franciszka". Bo "nie moŜna powiedzieć nic
więcej" - przekonuje.

do odnowy Ŝycia zakonnego w naszych czasach: w orędziu i
w przekazie tego orędzia – wyjaśniają organizatorzy. „Misja”
jest słowem, które wskazuje na „posłanniczy” aspekt tego,
czym jesteśmy jako osoby konsekrowane: listem napisanym
i wysłanym przez Boga do konkretnego adresata. Ma stać
się Dobrą Nowiną, pokazać, jak bardzo Bóg miłuje
człowieka. List ten skierowany jest takŜe do tych wszystkich,
którzy tworzą Ŝycie zakonne na początku nowego
tysiąclecia. Uczestników spotkania, ponad 800 osób,
pozdrowił nuncjusz apostolski abp Manuel Monteiro de
Castro. Zachęcił zakonników, aby wychowywali nowe
pokolenia „bez lęku” i patrzyli w przyszłość z ufnością:
„Trudności moŜna przezwycięŜyć”. M. Raczkiewicz CSsR,

Madryt
Za: Biuletym Radia Watykańskiego

Więcej o spotkaniu franciszkanów w AsyŜu w
codziennych
relacjach
zamieszczonych
na
www.zyciezakonne.pl
w
ślad
za
serwisami
franciszkańskimi

O Miłosierdziu BoŜym - paulin w telewizji EWTN.
Paulin z Jasnej Góry o. Szymon Stefanowicz głosi
wielkanocne
nauki
o
'głębszym
rozumieniu
i
praktykowaniu Miłosierdzia BoŜego objawionego światu
przez św. Faustynę'. O. Szymon odprawia takŜe Msze
święte transmitowane codziennie przez telewizję EWTN.
Telewizję
Abp Agostino Gardin w rozmowie z nami powiedział, Ŝe
charyzmat
franciszkański
jest
otwarty.
"Nie
ukierunkowuje się na cele konkretne, specyficzne
apostolaty. NajwaŜniejszy w nim jest styl bycia i Ŝycia.
Styl, który nigdy się nie starzeje". Kaznodzieja papieski o.
Raniero Cantalamessa zwrócił uwagę braciom na trzy
istotne elementy, które powinny być obecne w ich Ŝyciu:
przepowiadanie, modlitwa i pokuta. Apelowal do
zakonników, aby nie tylko studiowali teologię, ale
przeopowiadali; aby nie byli tylko pasterzami, ale
rybakami; aby nie bali się pójść do ludzi z Ewangelią; aby
nie patrzyli tylko w przeszłość, ale i w przyszłość Zakonu,
Kościoła. Franciszkanie podczas Kapituły skierowali
słowa nadziei i solidarności w cierpieniu do ludzi, których
w ostatnich dniach dotknęło trzęsienie ziemi.
Wystosowali równieŜ telegram z Ŝyczeniami do Ojca
Świętego Benedykta XVI z okazji jego 82. urodzin.
Za: www.franciszkanie.pl.

Hiszpania: tydzień Ŝycia konsekrowanego W
Madrycie dobiega końca 38. Krajowy Tydzień Instytutów
śycia Konsekrowanego. Towarzyszy mu hasło „Jesteście
listem Chrystusa: misja i przekaz”. Inicjatywę zorganizował
Instytut Teologiczny śycia Zakonnego naleŜący do
misjonarzy klaretynów.
Tegoroczny temat ma ukazać, w jaki sposób Ŝycie zakonne
moŜe stać się „dzisiaj” słowem BoŜym skierowanym do
społeczeństwa i do Kościoła lub – uŜywając słów św. Pawła
– „listem Chrystusa”. Sądzimy, Ŝe właśnie w tym jest klucz

EWTN załoŜyła siostra zakonna, Matka Angelika.
Program telewizyjny tej Telewizji Słowa BoŜego z
Birmingham stan Alabama dociera w języku angielskim i
hiszpańskim za pośrednictwem satelity do milionów
telewidzów w Ameryce Półn., Kanadzie, Ameryce
Łacińskiej, Europie, Afryce i Południowej Azji. Jest to juŜ
druga seria nauk głoszonych przez o. Szymona
Stefanowicza za pośrednictwem tej katolickiej telewizji w
Ameryce. Pierwszą serię (adwentową) o. Szymon po raz
pierwszy przeprowadził 11 lat temu, w 1998 r. Miał
wówczas dwie Msze św. z kazaniami i rozmowę na Ŝywo
z Mother Angelica. W 1999 r. miał 1 Mszę św. z
kazaniem w tej telewizji, a w 2006 r. odprawił 4 Msze św.
z kazaniami i przeprowadził rozmowę na Ŝywo z ks. Mitch
Packwa SJ.
O. Szymon Stefanowicz jest kaznodzieją, który juŜ od 11
lat nawiedza kolejne parafie katolickie w USA, Kanadzie,
Filipinach. Na swoim misyjnym szlaku głosi Miłosierdzie
BoŜe, szerzy kult św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy z
Krakowa. Jako paulin ukazuje obraz Matki BoŜej z Jasnej
Góry w Częstochowie przypominając, Ŝe jest to
'Madonna papieŜa Jana Pawła II'. Jego coroczna misja
trwa po kilka miesięcy w roku. Od 29 grudnia 2008 r. do
24 lutego 2009 r. głosił misje w 9 parafiach na Filipinach.
Za www.jasnagora.pl

Internetowa strona tygodnia
Dominikański serwis internetowy na Triduum
Paschalne Podobnie jak w latach ubiegłych
Dominikański Ośrodek Liturgiczny przygotował specjalny
serwis internetowy na Triduum Paschalne. Jego celem
jest umoŜliwienie głębszego przeŜycia tego świętego
czasu, poprzez lekturę tekstów wprowadzających w
liturgię Triduum i celebrowane w niej tajemnice,
komentarzy i rozwaŜań biblijnych, wywiadów oraz
artykułów o sztuce pasyjnej. Strona zawierała równieŜ

pliki multimedialne (np. nagranie z liturgii Wielkiego
Piątku w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie) i
muzyczne. Autorami tekstów są m.in. Maria Szamot,
Anna i Witold Brodowie, Tomasz Kwiecień OP i Tomasz
Grabowski OP.
Serwis był dostępny pod adresem www.liturgia.pl;
www.liturgia.dominikanie.pl/triduum/2009.
Za:
www.dominikanie.pl

Zapowiedzi wydarzeń
Licheń: Dziennikarskie forum 'Kościół bez
tajemnic' Jak pisać o trudnych sprawach dla Kościoła i
jak głosić kazania, by wierni zrozumieli Ewangelię?Czy
obraz moŜe nieść treści katolickie i jaka muzyka pomaga
w dotarciu do Boga? Na te i wiele innych pytań,
odpowiedzi szukać będą uczestnicy czwartej konferencji
warsztatowej „Kościół bez tajemnic”, która odbędzie się w
dniach 16-18 kwietnia w domu pielgrzyma Arka
Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
Trzydniowe dziennikarskie forum zainauguruje wykład
Wojciecha Bonowicza - ”Jak pisać o świętych? ” Do
udziału w konferencji organizatorzy zaprosili równieŜ
ks.bp Antoniego Długosza i redaktora naczelnego
Tygodnika Powszechnego ks. Adama Bonieckiego MIC.
Uczestnicy tegorocznych warsztatów mają podjąć próbę
odpowiedzi na pytanie, jakim językiem opisujemy dziś
rzeczywistość która nas otacza? Ks. profesor Wiesław
Przyczyna, Przewodniczący Komisji Języka Religijnego
przy PAN, zada pytanie - „Czy dziennikarze
przestrzegają zasad pisowni języka religijnego?” Jacek
Pałasiński, wieloletni korespondent radiowy i telewizyjny
z Watykanu i Włoch, podpowie m.in. jak naleŜy czytać, by
zrozumieć
depesze
Biura
Prasowego
Stolicy
Apostolskiej.
Wśród tegorocznych gości warsztatów będzie takŜe
Robert Friedrich. To pomysłodawca i szef dziecięcego
zespołu chrześcijańskiego Arka Noego oraz 2Tm2,3,
współzałoŜyciel i wieloletni muzyk grupy Acid Drinkers.
Podobnie jak Bp Antoni Długosz, opowie on o
współpracy z dziećmi i fenomenie zespołu Arka Noego,
którego płyty rozeszły się juŜ w nakładzie ponad 5
milionów egzemplarzy.
Goście warsztatów skonfrontują takŜe swą wiedzę na
temat Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych.
O kryzysie w tamtejszym Kościele w latach 2003-2004
opowie Joanna Petry Mroczkowska która w USA mieszka
od lat. Nie zabraknie takŜe aktualności z kraju.
Zaproszenie organizatora przyjął Rafał Wieczyński,
reŜyser filmu „ Popiełuszko. Wolność jest w nas”, którego
premiera miała miejsce dwa miesiące temu. ReŜyser
mówić będzie o pracy na scenariuszem i planie
zdjęciowym. Dziennikarze i zaproszeni goście będą mieli
okazję film w trakcie warsztatów obejrzeć.
Gościem specjalnym tegorocznej edycji warsztatów
„Kościół bez tajemnic” będzie papieski fotograf Arturo
Mari. Człowiek który przez ponad 20 lat nie odstępował
Jana Pawła II. Podzieli się swoimi wspomnieniami,
pokaŜe takŜe zdjęcia, które dla Niego mają największą
wartość. Wizyta Arturo Mari zbiega się z dziesiątą
rocznicą pobytu PapieŜa Polaka w Licheniu. Dla księŜy
Marianów, kustoszów tego świętego miejsca, 6-8
czerwca to jedna z najwaŜniejszych dat w kalendarzu
wydarzeń na ten rok. Zgodnie z programem po kaŜdym,
trwającym pół godziny wykładzie, będzie czas na
dyskusję i zadawanie pytań. Patronat honorowy nad
warsztatami objął Rzecznik Prasowy Konferencji
Episkopatu Polski ksiądz dr Józef Kloch, który
konferencje takŜe poprowadzi. Medialnie przedsięwzięcie

wspiera Polska Agencja Prasowa S.A. oraz Katolicka
Agencja Informacyjna.
Licheńskie spotkanie ma charakter nieodpłatnych
warsztatów. Jest skierowane do dziennikarzy z redakcji
prasy, radia i telewizji z całej Polski z których z roku na
rok przybywa. Wśród uczestników w tym roku pojawią się
takŜe niektórzy rzecznicy zakonów działających w Polsce
a takŜe studenci dziennikarstwa. Konferencja „Kościół
bez tajemnic - jeden język dwie prawdy?” rozpoczyna się
16 kwietnia a zakończy w sobotnie popołudnie 18
kwietnia. Głównym organizatorem jest Biuro Prasowe
Sanktuarium. Pomocy przy organizacji udzieliło takŜe
Wydawnictwo
Polskiej Prowincji Dominikanów w
Poznaniu „W drodze”.
Za: www.lichen.pl

IN VITRO: nadzieja czy utrapienie? - Zaproszenie
na trening dla studentów (takŜe teologii!) w
Krakowie. Jak rozmawiać publicznie o in vitro,
prokreacji i miłości kobiety i męŜczyzny? Jak przebiega
procedura in vitro i z czym wiąŜe się dla dziecka, kobiety i
rodziny? Jak ta procedura jest regulowana w innych
krajach i w prawie międzynarodowym? Czy mamy prawo
do dziecka? I czym jest NaProTechnology? Na te i inne
pytania będzie moŜna znaleźć odpowiedź juŜ 16 maja w
Krakowie,
na
specjalnie
przygotowanym
szkoleniu/treningu dla studentów.
Po raz pierwszy w Polsce zostało przygotowane
szkolenie, którego zadaniem będzie nie tylko
przekazanie wiedzy na temat in vitro, ale równieŜ
przygotowanie uczestników do merytorycznego wzięcia
udziału w debacie publicznej na ten temat.
Organizatorami jest międzynarodowe stowarzyszenie
młodych World Youth Alliance – oddział Kraków, we
współpracy z Katedrą Doktryn Politycznych PAT,
MaterCare Polska oraz seminarium naukowym Ośrodka
Badań nad Myślą Jana Pawła II PAT – KOBIETA21.
Całodzienne szkolenie odbędzie się w sobotę, 16 maja w
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” przy ulicy
Kanoniczej 18 w Krakowie, a jego koszt wynosi tylko 30
zł i obejmuje koszty materiałów dla uczestników oraz
obiadu i kawy (dostępna jest niewielka liczba
stypendiów). Szkolenie jest skierowane głównie do
studentów, ale mile widziani są równieŜ inni
zainteresowani tematyką. Warto dodać, Ŝe kaŜdy z
uczestników otrzyma imienny certyfikat wydany przez
brukselskie biuro World Youth Alliance, potwierdzający
jego uczestnictwo w treningu.
Na specjalnie przygotowanej na tę okazję stronie
internetowej www.wya-krakow.pl, moŜna zapoznać się z
terminem i sposobem zgłaszania chęci uczestnictwa w
szkoleniu, a takŜe ze szczegółowym programem,
wykładowcami
i
dowiedzieć
się
więcej
o
współorganizatorach treningu. Zgłoszenia przyjmowane
są pod adresem krakow@wya.net do poniedziałku, 11
maja. NaleŜy dołączyć CV i krótko umotywować chęć
uczestnictwa. Przyjęci uczestnicy zostaną poinformowani
o zakwalifikowaniu ich do szkolenia. Ilość miejsc
ograniczona! Serdecznie zapraszamy!

Odeszli do wieczności
Sp. O. Leonard Szymański, werbista, były prowincjał (1925-2009). 5 kwietnia, w szpitalu w Grudziądzu zmarł O.
Leonard Szymański, SVD. Pogrzeb odbył się w środę (8 kwietnia) w Górnej Grupie o godzinie 11.00
O. Leonard urodził się 6 XI1925 w Gostyniu, archidiec. poznańska. Szkołę podstawową ukończył we Francji w latach
1930-1937. Nie podjął nauki w gimnazjum francuskim, poniewaŜ przepisy od ucznia gimnazjum wymagały obywatelstwa
francuskiego. Na to nie zgodził się jego ojciec. W 1937 wrócił do Polski. 26 VIII 1938, (…) W 1946 przeszedł do
Chludowa i rozpoczął nowicjat; w 1947 kontynuował nowicjat w Nysie i objął funkcję seniora pracy, a w VIII 1948 wraz z
innymi pojechał do PienięŜna na studia teologiczne. 23 VIII 1953 S. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa T.
Zakrzewskiego, zaś w 1954 skończył studia teologiczne. W tym samym roku skierowany został do Nysy, gdzie dla
kleryków-filozofów prowadził wykłady, dojeŜdŜając równocześnie do Wrocławia celem uzyskania państwowej matury. W
1955 w KUL-u podjął studia biblijne, które ukończył w 1958. Zaraz potem powołano go na wykładowcę egzegezy,
medycyny pastoralnej, a pięć lat później na wykładowcę ekumenizmu w PienięŜnie. Równocześnie był asystentem
prefekta kleryków i spirytuałem braci.
W 1966 po o. J. Kulskim przejął funkcję ekonoma prowincjalnego. Trzy lata później (1969) o.
L. Szymański wybrany został na prowincjała i tę funkcję pełnił przez trzy kadencje (do 1978).
Jako prowincjał brał dwukrotnie udział w kapitułach generalnych, a raz jako delegat. Był to
okres oŜywionych - po latach izolacji — kontaktów z Zachodem. W tym czasie do Polski mógł
przyjechać przełoŜony generalny, — o. John Musinsky, i jego zastępca, — o. Karl Miiller;
PienięŜno odwiedził takŜe abp Sergio Pignedoli, sekretarz Kongregracji Rozkrzewiania Wiary.
Do PienięŜna zawitał prymas kard. S. Wyszyński, a takŜe ambasador Indonezji.
PienięŜnieńskie mury gościły Telewizję Polską, podejmowały gościnnie zjazd rektorów WyŜszych Seminariów
Duchownych w Polsce, następnie sekcję historyczną Polskiego Towarzystwa Teologicznego (l 976) i powiązanego z
Paxem pisarza katolickiego, J. Dobraczyńskie-go. Za szczególny sukces naleŜy uznać objęcie przez werbistów (o.
Feliksa Zapłatę) sekcji misjologicznej w ATK. W prowincji stopniowo dokonała się przebudowa materialna: coraz
odwaŜniej przystępowano do remontów domów, a potem takŜe do budowy kościoła w Rybniku; uroczyście obchodzono
100-lecie zgromadzenia i wyniesienie na ołtarze załoŜyciela, o. A. Janssena, i o. Józefa Freinademetza. Po zakończeniu
kadencji prowincjała o. Szymański został rektorem w Chludowie, gdzie wkrótce na powrót erygowano nowicjat polskiej
prowincji. Okres „Solidarności" był dla tamtejszego domu szczególnie cięŜki ze względu na liczne roczniki nowicjatu i
trudności z aprowizacją. Po sześciu latach o. Leonard na okres dwóch lat (1984-1986) objął pracę duszpasterską w
Bruczkowie, udzielając się takŜe w Cerekwicy (zastępując często o. A. DłuŜniewskiego) i Zimnej Wodzie (gdzie chorował
o. J. Gruener). Stamtąd skierowano go do Rybnika na rektora domu (1986-1992); tam równocześnie pełnił obowiązki
ekonoma domowego.
Po upływie dwóch kadencji O. Leonard przyjął stanowisko kapelana sióstr SłuŜebniczek Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanej w Leśnicy Opolskiej. Był to dom prowincjalny i zarazem formacyjny. Siostrom wykładał m.in. łacinę i Pismo
Święte. Od 2 VII 1994 przeszedł do Laskowic na Pomorzu, gdzie w 2003 obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. DuŜo
udzielał się duszpastersko i głosił rekolekcje. Przez 40 lat był opiekunem Instytutu Miłości UkrzyŜowanej w Gdańsku. To
ostatnie zadanie powierzył mu o. S. Miecznikowski SJ. Od listopada 2007 r. zamieszkał w domu św. Józefa w Górnej
Grupie.
Za: www.werbisci.pl

Śp. Br. Stanisław Leonard Jędrzejczak (1920-2009, franciszkanin Dnia 9 kwietnia 2009
r. w pierwszych godzinach Wielkiego Czwartku w szpitalu w Warszawie w Instytucie Kardiologii
przy ul. Spartańskiej zmarł w wieku 88 lat brat Stanisław Leonard Jędrzejczak, naleŜący do
klasztoru w Niepokalanowie, profes wieczysty Prowincji Matki BoŜej Niepokalanej w Polsce
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, jubilat w Zakonie, przeŜywszy 67 lat w
Zakonie.Urodził się 8 października 1920 r. w miejscowości Niemysłów (parafia pod wezwaniem
św. Michała Archanioła w Niemysłowie, powiat poddębicki, woj. łódzkie, diecezja włocławska) w
rodzinie chłopskiej z rodziców Władysława i Józefy z domu Galoch, otrzymując imię Leonard.
Ochrzczony został w swojej rodzinnej parafii w Niemysłowie, w której nieprzerwanie przebywał
do 17 roku Ŝycia, pomagając rodzicom w pracy na roli. (..)
W siedemnastym roku Ŝycia zapragnął wstąpić do Zakonu świętego Franciszka, chcąc
oddać się Panu Jezusowi na własność (List z dnia 23.07.1937). Stąd teŜ w podaniu napisanym
dnia 2 sierpnia 1937 roku, w święto Matki BoŜej Anielskiej, motywował: zaznaczam raz jeszcze,
Ŝe pragnę gorąco słuŜyć Bogu i Maryi Niepokalanej w Zakonie Świętego Franciszka, dlatego
proszę powtórnie o przyjęcie mię do Zakonu. Zdaję się na Wolę Boga. Otrzymując pod kaŜdym
względem dobre świadectwo ówczesnego proboszcza parafii Niemysłów ks. Stanisława Ławińskiego oraz pozwolenie
rodziców, został przyjęty do Zakonu przez świętego Maksymiliana Marię Kolbego pismem z dnia 10 sierpnia 1937 r.(…)
Profesję zwyczajną brat Stanisław złoŜył dnia 8 marca 1942 roku w Niepokalanowie, zaś uroczystą 31 maja 1945 roku
takŜe w Niepokalanowie. Brat Stanisław Jędrzejczak całe swoje Ŝycie zakonne przebywał w Niepokalanowie, pełniąc po
profesji czasowej posługę w kuchni (1942; 1943-1945), obieralni ziemniaków (1943), obsłudze stołów (1943), w kuchni
chorych (1945-1946), zecerni (1945), następnie takŜe w zecerni jako zastępca działowego (1946-1948).W kwietniu 1948
brat Stanisław uczestniczy w kursie dentystyczno-techniczym organizowanym przez Oddział Stomatologii Szpitala OO.
Bonifratrów w Krakowie. Kształcenie w tej dziedzinie wieńczy egzaminem państwowym, w wyniku którego Ministerstwo
Zdrowia pismem z dnia 22 grudnia 1958 roku nadaje mu uprawnienia do wykonywania czynności technicznodentystycznych. Posługę dentysty brat Stanisław rozpoczyna zaraz po odbyciu praktyk w Szpitalu OO. Bonifratrów w
Krakowie w 1951 roku. Traktuje ją jako szczególną słuŜbę bliźniemu, podejmując z ogromną troską o braci, siostry
klaryski jak teŜ i świeckich. W swojej posłudze u sióstr klarysek dostrzegał przede wszystkim wielki walor „pogłębiania
się więzi franciszkańskiej i modlitewnej” (List do o. prowincjała Stanisława Frejlicha z dnia 20.03.1978 r.).
W 1941 roku brat Stanisław przeszedł przeszkolenie straŜackie i od tego czasu zdobywał kolejne stopnie sprawności

oraz udzielał się czynnie w Niepokalanowskiej jednostce Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, pełniąc między innymi obowiązki
jej sekretarza (1951-1952), dowódcy plutonu (1950-1952), zastępcy naczelnika (1952-1957), a od 1966 roku przez
kolejnych 9 lat funkcję jej naczelnika, zaś przez 22 lata prezesa. Za wybitną działalność w dziedzinie poŜarnictwa
otrzymał wiele wyróŜnień, wśród których najznaczniejszym jest Złoty KrzyŜ Zasługi przyznany mu postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 9 stycznia 1997 roku. Od roku 2002 został
ustanowiony prezesem honorowym Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Niepokalanowie Brat Stanisław był człowiekiem
wielkiego formatu, pracowitym, cenionym i szanowanym zakonnikiem. W latach 1983-1989 przez kolejne dwie kadencje
pełnił urząd asystenta prowincjalnego, zaś w roku 1997 celem przygotowania nadzwyczajnej kapituły prowincjalnej
poświęconej Ŝyciu i działalności Niepokalanowa został powołany do podkomisji do spraw formacji i duchowości
Niepokalanowa. (…)
Pogrzeb ś.p. brata Stanisława Leonarda Jędrzejczaka odbył się dnia 15 kwietnia 2009 roku o godz. 10.45 w
Niepokalanowie. Kondukt Ŝałobny z kaplicy św. Maksymiliana do bazyliki poprowadził o. Stanisław Maria Piętka,
gwardian Niepokalanowa. Mszy św. przewodniczył o. Wiesław Pyzio, wikariusz prowincji, w bezpośredniej asyście o.
pułkownika Jerzego Kołodziejczaka, byłego krajowego kapelana straŜy poŜarnej oraz o. Stanisława Marii Piętki, który
wygłosił okolicznościową homilię. W pogrzebie wzięły udział liczne reprezentacje okolicznych jednostek straŜy poŜarnej
wraz z pocztami sztandarowymi oraz orkiestrą. Kondukt Ŝałobny na cmentarz klasztorny poprowadził i modlitwom
przewodniczył o. pułkownik Jerzy Kołodziejczak.
o. Zbigniew Kopeć, sekretarz prowincji

Zmarł ks. Stanisław Sołtysik. michalita (1929-2009) W nocy z Wielkiego Piątku na Wielką
Sobotę zmarł w Kanadzie ks. Stanisław Sołtysik. Miał 80 lat, z których 61 przeŜył w Zgromadzeniu św.
Michała Archanioła, a 52 jako kapłan.
Po przyjeździe do Kanady w roku 1966 pracował w wielu parafiach. Był wikariuszem w parafii Matki
BoŜej Częstochowskiej i św. Andrzeja Apostoła w London, proboszczem w parafii św. Andrzeja Boboli
w Sault Saint Marie.
Później pracował w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Wingham, Matki BoŜej RóŜańcowej w
London, oraz Matki BoŜej Królowej Pokoju w Sarni, skąd przeszedł na emeryturę do Domu Zakonnego
Michalitów w Melrose.
Za: www.michalici.pl

