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„PRZECIWKO LAICYZACJI”. PROPOZYCJA INICJATYW PASTORALNYCH WSPÓLNOT
ZAKONNYCH W POLSCE
Zasadnicze punkty wystąpienia przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w
Polsce ks. Tomasza SIELICKIEGO SChr, przewidzianego w pierwszym dniu Zgromadzenia plenarnego
Konferencji, które odbędzie się w Krakowie, w dniach 12-13 maja br. Jest to materiał do dyskusji w grupach.
1. Otwarte kościoły – dawanie okazji do osobistej
modlitwy. Wszelkie działania duszpasterskie, programy,
inicjatywy mają jako najważniejszy cel prowadzenie ludzi
do
osobistego kontaktu z Bogiem, dialogu z Nim,
współpracy w miłości i posłuszeństwie. Szczególnym i
uprzywilejowanym, a jednocześnie naturalnym miejscem
spotkania jest
świątynia, kościół, kaplica. Świat próbując zdobyć
człowieka dla siebie rozszerza nieustannie swoją ofertę,
także w wymiarze czasowym: markety i przemysł
rozrywkowy najchętniej działałyby w systemie 24/7
(dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w
tygodniu). Długie godziny są czynne bary, puby itp. A
kościoły? Często są otwierane dopiero pół godziny przed
nabożeństwem, potem znowu zamykane na pięć
spustów – „dla bezpieczeństwa”. W tym kontekście
należy też uwzględnić przywracanie należnego miejsca
architekturze i sztuce sakralnej, w tym muzyce („Przez
piękno do Stwórcy piękna”). W przypadku nowych
inwestycji konieczne jest konsultowanie ich ze
specjalistami:
historykami
sztuki
i
artystami
rozumiejącymi sztukę chrześcijańską.
2. Świadectwo – zapowiadając „Rok Kapłaństwa”, który
ma trwać od 19 czerwca 2009 do 19 czerwca 2010
papież Benedykt XVI wyraził się, iż kapłani: „winni być
obecni i rozpoznawalni na polu kultury i miłosierdzia
przez myślenie zgodne z wiarą, zalety osobiste i także
strój. Kapłani są niezbędni. Bez ich posługi nie byłoby
Eucharystii, misji i samego Kościoła”. Zauważalna
obecność w życiu codziennym społeczeństwa (czyli nie
tylko od niedzieli i święta na terenie kościelnym) to dla
kapłanów i osób konsekrowanych „życie w prawdzie” o
sobie samych. Unikanie świadectwa „po godzinach”,
znikanie w tłumie i zlewanie się z resztą społeczeństwa w
jego codziennych zajęciach to jest konkretny przyczynek
do laicyzacji.
3. Pierwszeństwo duszpasterstwa sakramentalnego
przed „imprezami” i „showami”. Działamy nie własną
mocą i nie z własnego mandatu, lecz mocą Bożą obecną
przede wszystkim w sakramentach i w Słowie Bożym.
Wierni mają prawo do sakramentów, a obowiązkiem
szafarzy jest uczynić je dostępnymi. Z tym wiąże się
ogólne zagadnienie
obecności i dostępności kapłanów dla potrzebujących ich
wiernych. Najpierw zwykła dyspozycyjność dla spraw
podstawowych, a dopiero potem, na ile wystarczy sił,

rzeczy spektakularne i nadzwyczajne: „Biada wam,
uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie
dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co
ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i
wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać”
(Mt 23,23). Nie chcemy konkurować w ilościach
przyciągniętych tłumów ze świeckimi producentami i
impresariami od rozrywki. Cieszymy się, gdy odzew na
nasze inicjatywy duszpasterskie będzie duży, ale
powinniśmy zapytać samych siebie: Dlaczego przyszli?
Co otrzymają? Czym ubogaceni odejdą?
4. Zachowanie charakteru dni świętych (niedziela!) i
tzw. „mocnych” okresów liturgicznych: Adwentu,
Wielkiego Postu. Powstrzymanie się od niekoniecznych
zajęć, od (korzystania z) handlu, od załatwiania „biznesu”
w dni należące w szczególny sposób do Pana (Dies
Dominica). Odmowa uczestniczenia w rozrywkowych
imprezach w Wielkim Poście, także gdy kuszą
„charytatywnym” celem. Przypomnienie o pokutnym
charakterze większości
piątków w roku – także w krajach, gdzie episkopaty
zdecydowały się na zniesienie abstynencji od pokarmów
mięsnych: „Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego
(Okres Wielkiego Postu, każdy piątek jako wspomnienie
śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem praktyki
pokutnej” (Katechizm KK, 1438). Opieranie się
komercjalizacji Adwentu i zamieniania go na
wielotygodniowy jarmark „świętomikołajowy”.
5. Budowanie, wspieranie i promowanie elit
chrześcijańskich. Wśród organizacji i grup, i inicjatyw
parafialnych,
obok
pobożnościowych
i
czysto
modlitewnych, powinny być takie, które zajmują się
pogłębianiem
nauki
Kościoła,
analizą
nowych
dokumentów
watykańskich,
dostarczaniem
intelektualnego uzasadnienia dla wiary, tak by pomóc w
udzielaniu odpowiedzi na egzystencjalne pytania
współczesnego człowieka. Katecheza dla dorosłych,
dyżury duszpasterskie w określonym czasie w tygodniu
(poza sprawami biurowymi), trybuny teologiczne – to
tylko kilka przykładów propozycji w tym kierunku.
To nie jest program na jeden konkretny rok. To stałe
budowanie i umacnianie fundamentów dla wszelkich
innych programów i długofalowych działań, np. dla
programu
duszpasterskiego
na
rok
2009/2010
zaproponowanego przez Episkopat Polski: „Bądźmy
świadkami Miłości”.

Wiadomość tygodnia
Benedykt XVI na Bliskim Wschodzie. Z franciszkanami
Rozpoczęła
się
pielgrzymka
Ojca
Świętego Benedykta XVI
do Jordanii i Izraela.
Jednym z oficjalnym
towarzyszy papieża w tej
podróży jest generał
Zakonu
Braci
Mniejszych
o.
Jose
Rodriguez
Carballo
OFM. Wizyta papieża na
Bliskim
Wschodzie
rozpoczęła się w piątek
(8 maja) po południu,
zakończy się za tydzień,
15 maja. Głównym jej celem jest modlitwa o pokój na
Bliskim Wschodzie oraz umocnienie niewielkiej liczebnie
tamtejszej wspólnoty katolickiej.
W sobotę papież nawiedził starożytną bazylikę
upamiętniającą obecność Mojżesza na górze Nebo,
której kustoszami są franciszkanie. O. Carballo powitał
go tam słowami: "Chcemy iść z tobą jak lud izraelski
szedł za Mojżeszem, bo i my dziś jesteśmy na pustyni i
potrzebujemy przewodnika. W obliczu wojen, biedy i
przemocy, deptania praw człowieka i dziś nie brak lęków.
Obietnica Ziemi Obiecanej w naszych sercach

wystawiona jest na ryzyko zwątpienia. W tej pielgrzymce
powierzamy się tobie. Przedstawiaj nasze pragnienia
Panu, pomagaj nam odkrywać piękno powołania i bycia
uczniami Zmartwychwstałego".
11 maja Ojciec Święty przybędzie do Izraela, następnego
nawiedzi bazylikę Grobu Pańskiego i Wieczernik. We
wszystkich tych miejscach będzie go oficjalnie witał o.
Carballo oraz przełożony Kustodii Ziemi Świętej o.
Pierbattista Pizzaballa OFM. 13 maja zakonnicy
towarzyszyć będą papieżowi w Betlejem, w tamtejszym
klasztorze franciszkańskim przewidziany jest obiad.
W następnym dniu (14 maja) Ojciec Święty odwiedzi
Nazaret. Tam również w klasztorze franciszkanów
wydany będzie obiad, a po nim odbędzie się spotkanie
papieża z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. W
specjalnym liście skierowanym do swoich współbraci,
generał
zaprosił
zakonników
do
duchowego
towarzyszenia papieżowi i wezwał do szczególnej
modlitwy w czasie jego pobytu na Bliskim Wschodzie. W
liście tym generał o. Carballo nazwał Kustodię Ziemi
Świętej „perłą” pośród wszystkich klasztorów, kaplic i
kościołów, którymi opiekuje się Zakon Braci Mniejszych.
Za:www.franciszkanie.pl
.

Wiadomości krajowe

25-lecie Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie Już od 25 lat Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie

przygotowuje księży, osoby konsekrowane i świeckich do podjęcia posługi na misjach. Stąd do pracy na misjach
wyjechało ponad 800 osób, głównie z Polski, ale także pochodzących z Czech, Słowacji, Ukrainy i Litwy.
6 maja, w środę, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpocznie się sympozjum z okazji
25-lecia Centrum Formacji Misyjnej. O metodach przygotowania misjonarzy we Włoszech opowie ks. Alberto Brignoli,
dyrektor Sekcji Ameryki Łacińskiej Centro Unitario Missionario. Z kolei o doświadczeniach formacji misyjnej Kościoła w
Polsce powie o. dr Tomasz Szyszka SVD, wykładowca UKSW. W południe w kościele pokamedulskim przy UKSW
jubileuszowej Eucharystii będzie przewodniczył kard. Józef Glemp, prymas Polski, a homilię wygłosi bp Wiktor Skworc,
przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. (…)
Ten powołany 25 lat temu przez Konferencję Episkopatu Polski ośrodek przygotował dotychczas nie tylko misjonarzy z
Polski, a także kilka osób z sąsiednich krajów (Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa). Mimo, iż instytuty i struktury formacji
misyjnej funkcjonują choćby we Włoszech czy Hiszpanii, to jednak Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie jest
jedynym tego typu ośrodkiem w Europie, w którym przygotowanie do posługi misyjnej ma charakter kompleksowy i
długotrwały – kurs trwa 9 miesięcy, oraz gdzie tak duży akcent położono na formację duchową we wspólnocie. - By móc
być świadkiem Chrystusa, trzeba samemu być świadkiem głębokiej wiary – tłumaczy ks. Jan Wnęk.
Pierwszy kurs przygotowawczy rozpoczął się we wrześniu 1984 r., wzięło w nim udział 30 osób, m.in. ks. Jan Piotrowski,
obecny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Z racji ograniczeń lokalowych księża mieszkali w warszawskich
parafiach. Na przestrzeni 25 lat z jednorodzinnego domu z działką powstał przestrzenny czteropiętrowy dom. Dziś dom
formacyjny może co roku przyjmować ok. 50 kandydatów, zapewniając zakwaterowanie wszystkim uczestnikom
studium. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje kaplica, biblioteka, sale językowe oraz miejsce do rekreacji. Centrum
Formacji Misyjnej stało się również domem dla wszystkich misjonarzy przybywających na urlop, a także miejscem
spotkania różnych środowisk misjologicznych i misyjnych w Polsce. (…)
CFM/md © Biuro Prasowe KEP 2009

Modlitwa o powołania w parafiach chrystusowców

Żniwo wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana
żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Łk

10,2). Podczas ostatniego zjazdu przełożonych i
wychowawców naszego zgromadzenia omówiono projekt
zorganizowania w parafiach prowadzonych przez

chrystusowców w Polsce dni modlitw o powołania
kapłańskie i zakonne do naszego Towarzystwa. Każda
parafia w wyznaczonym dniu (od 11 maja do 6 czerwca)
podejmie
całodzienną
adorację
Najświętszego
Sakramentu, a jedna z Mszy Świętych sprawowana
będzie w intencji powołań.
Szczegółowy program dnia modlitwy opracowują
poszczególne wspólnoty parafialne. Promotor powołań
przygotował na tę okoliczność specjalne materiały, które
zostały rozesłane do parafii. Zachęcamy także
wszystkich Przyjaciół Towarzystwa i Czytelników
naszego kalendarium do włączenia się w tę modlitwę bez
względu na miejsce zamieszkania.
Za: www.tchr.org.

Dominikanin
O.
Sławomir
Słoma
odznaczony za posługę duszpasterską w
Gdańsku
Ojciec

Sławomir Słoma został
odznaczony
przez
Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego Krzyżem
Komandorskim
Orderu
Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznane zostało za
szczególne zasługi w przywracaniu niepodległości Polski.
Wręczenie odznaczeń odbyło się 3.05 br. w Sali
Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Ojciec
Sławomir Słoma urodził się w 1946 roku w Mirocinie. Do
zakonu wstąpił w 1964 roku. W trakcie studiów został
powołany do wojska. Wyświęcony na kapłana w 1973
roku w Krakowie. (…)

Dominikanin, który zapisał się w wielu ludzkich sercach
Trójmiasta. Charyzmatyczny przewodnik, dany dla wielu
osób żyjących w trudnych czasach solidarnościowego
przełomu i ciemności okresu stanu wojennego. Postać
niezmiernie zagadkowa. Fascynująca, chociaż nie
narzucająca się zbytnio. Wręcz przeciwnie, unikająca
taniego rozgłosu i religijnej tandety. Sławomir miał w
sobie wrażliwość dla konkretnego człowieka, na jego
poszukiwania i problemy. Nie zrażał się, gdy ktoś był
nieortodoksyjnym katolikiem. Przychodziło do niego wielu
poszukujących albo wręcz niewierzących. W sierpniu
1980 roku, na wieść o strajkach na Wybrzeżu, przerywa
wyjazd ze studentami z duszpasterstwa i wraca do
Gdańska. Chce być obecnym pośród strajkujących.
Chociaż nie był obecny bezpośrednio w stoczni, to
jednak często pojawiał się pod bramą, gdzie duchowo
przeżywał ten ważny czas.
Na jesieni 1981 roku, podczas strajków studenckich, jest
obecny w Sopocie na Wydziale Prawa i na Akademii
Medycznej. Odprawia msze święte i jest wśród młodych,
których rozumiał i o których się troszczył. Ta wrażliwość
kapłańska i ludzka poprowadziła go w grudniu 1981 roku
w pobliże Pomnika Stoczniowców. Obok Biblioteki
Gdańskiej PAN, bezpośrednio na środku ulicy, podczas
demonstracji, będąc wśród zgromadzonego tłumu i stojąc
naprzeciwko kordonu zomowców, odprawił „mszę na
dłoniach”. Nie była to egzaltowana manifestacja
religijności, ale cicha, kapłańska ofiara, pośród krzyku
ludzi doświadczających krzywdy i upokorzenia.
Duszpasterz przekazał znak pokoju otaczającym go
zomowcom, stojącym w kordonie przed demonstrantami.
(…)
Bazylika św. Mikołaja stała się dla wielu osób i środowisk
azylem, przestrzenią powrotów do Boga oraz twórczego
działania. Sławomir był katalizatorem wielu zjawisk i
wydarzeń. W ramach studenckiej grupy duszpasterskiej

rodzą się również inne inicjatywy, bardzo dobrze
koegzystujące z środowiskiem akademickim. Jedną z
takich grup są artyści plastycy, którzy skupiają się wokół
o. Sławomira bardzo wcześnie, bo już na jesieni 1980
roku. To oni i wielu innych będą w stanie wojennym
tworzyć środowisko przyszłej Galerii św. Jacka, która
gdzieś w połowie 1984 roku zaczyna się na „Górce“ jako
bardzo dynamicznie i zarazem autonomicznie działająca
grupa. Przetrwała w przestrzeni dominikańskiej do
przełomowej jesieni 1989 roku. Zmiana duszpasterza
dokonała się w sierpniu 1985 roku. Ojciec Sławomir
Słoma OP odchodzi z Gdańska. W trybie pilnym został
przeniesiony i posłany do Wrocławia, potem do
Jarosławia, a następnie do Tarnobrzega, gdzie był przez
wiele lat katechetą młodzieży. Nigdy później nie był już
nigdzie duszpasterzem akademickim. Obecnie przebywa
w klasztorze w Tarnobrzegu i pełni posługę kapelana w
szpitalu.
Za całość posługi w Gdańsku został
odznaczony w 2005 roku Medalem Solidarności przez
Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza Oprac: Marek
Grubka OP Za: www.dominikanie.pl

Orioniści
współorganizatorami Dnia Godności
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dnia 7

maja 2009 r. Kaliskie Koło
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym zorganizowało już
po raz kolejny obchody Dnia
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Obchody rozpoczęły się o godz. 11.00 na Głównym
Rynku przed kaliskim Ratuszem, gdzie Członkowie
Stowarzyszenia, ich rodziny, przyjaciele i zaproszeni
goście spotkali się z Władzami Miasta Kalisza.Po
uroczystych przemowach nastąpił przemarsz ulicami
miasta Kalisza do Centrum Księdza Orione przy ul.
Kościuszki 24. Główny transparent przemarszu był
bardzo wymowny: Sami jesteśmy bezradni.
Druga część obchodów Dnia Godności przybrała formę
festynu rekreacyjnego. Teren Centrum Księdza Orione
tłumnie wypełnili uczestnicy i zaproszeni goście. W
programie
były
występy
artystyczne
osób
niepełnosprawnych, konkursy, zabawy, gry sportowe
oraz grill i kawiarenka. Honorowy patronat nad imprezą
objął Prezydent Miasta Kalisza Janusz Pęcherz.
Współorganizatorami Dnia Godności byli: Urząd Miejski
w Kaliszu, Centrum Księdza Orione w Kaliszu,
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro Za:
www.orioniści.rel.pl.

Poświęcenie nowego stadionu ANIOŁÓW Żużlowcy

toruńskiego klubu "Unibax", popularnie zwani "Aniołami"
w swój sportowy kalendarz wpisane mają także
wspólnotowe spotkania o charakterze modlitewnym.
Odbywają się one w kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Górsku, w którym posługę duszpasterską
sprawują Księża Michalici.
Jest to coroczna Msza św. na rozpoczęcie sezonu oraz
dziękczynna Eucharystia po zakończeniu rozgrywek.
Nadto,
w
tym
sezonie,
specjalna
modlitwa–
błogosławieństwo miała miejsce także na obiekcie
sportowym. W dniu 3 maja br. otwarto nowy stadionu
żużlowy o nazwie Motoarena im. M. Rosego.
Poświecenia obiektu, w obecności ponad 15 tysięcy
zgromadzonych kibiców i przybyłych z całego świata
gości, dokonał pasterz diecezji toruńskiej Jego
Ekscelencja ks. Biskup Andrzej Suski.Warto dodać, że
zawodników u początku sezonu przyjmował w świątyni w

Górsku ks. Proboszcz Stanisław Pyzik CSMA, a
duszpasterzem środowiska żużlowego jest od wielu lat

Polsko – Ugandyski projekt młodzieżowy 4 maja

do Salezjańskiego
Ośrodka
Wychowawczego w Różanymstoku przybyło
piętnastu młodych
ludzi z Ugandy. Są
to podopieczni salezjańskiej misji zajmującej się dziećmi
ulicy.
Ich
obecność
jest
realizacją
projektu
Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie oraz
Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ulicznej "Engram".
Pobyt Afrykańczyków jest okazją do przekraczania barier
kulturowych,
językowych,
czy
rożnego
rodzaju
stereotypów. W trakcie pobytu w Warszawie chłopcy
mieli już okazję pograć w kręgle w Hulakula, podziwiać
widok z Pałacu Kultury, pojeździć gokartami, pozwiedzać
starówka i zobaczyć kino trójwymiarowe

Dzieci najżywiej wspominają jednak spotkania na ulicach
miasta, w szkołach, na animacjach misyjnych w
parafiach,
gdzie chętnie zaprezentowały swoje
umiejętnościami akrobatyczne. W pierwszych dniach
pobytu chłopcy spotkali się z uczniami LO im. Marii
Konopnickiej. Szkoła ta wspiera placówkę chłopców
poprzez program Adopcji na Odległość. Swoimi
świadectwami dzielili się także w parafiach na
Tarchominie, Ursynowie i w Piasecznie. Nie mniejszą
frajdę sprawiły małym Ugandyjczykom pierwszy w życiu
przejazd metrem, barwna konferencja w Polskiej Agencji
Prasowej czy udział w programie "Kawa czy herbata" w
prawdziwym telewizyjnym studio. Obecnie chłopcy
uczestniczą
w
dwutygodniowych
warsztatach
breakdance w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w
Różanymstoku. Zakończą się one 15 maja spektaklem
"Ugryziona pietruszka" na rynku Białegostoku. Wkrótce
potem wyruszą w tourné po Polsce. Będą w takich
miastach jak Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz, Łódź,
Częstochowa, Kraków, Wadowice czy Zakopane. 15
chłopców ulicy z Ugandy przybyło do Polski wraz z ks.
Ryszardem Józwiakiem, misjonarzem pracującym w

ks. Piotr Prusakiewicz CSMA.
Za:

www.michalici.pl.

Afryce od 22 lat. Chłopcy, objęci programem Adopcji na
Odległość, są wychowankami salezjańskiej placówki
Calm. Za: www.salezjanie.pl.

Nowe czasopismo "Biblia – krok po kroku", Jak

czytać i rozumieć Pismo święte? Jak powstawała Biblia?
Co archeologia może powiedzieć na temat osób i
wydarzeń opisanych w świętej Księdze judaizmu i
chrześcijaństwa? Na te i inne pytania ma zamiar
odpowiedzieć nowe czasopismo "Biblia – krok po kroku",
którego pierwszy regularny numer ukaże się już w
czerwcu.
"Biblia – krok po kroku" to nowe czasopismo, które chce
pomagać w lepszej i bardziej dogłębnej lekturze Pisma
świętego. Autorzy, którymi są bibliści, historycy,
archeologowie i językoznawcy, pomogą Czytelnikom w
lepszym zrozumieniu Biblii i świata, w jakim powstawała.
W każdym numerze, prócz artykułów i biblijnych
komentarzy publikowane są także, omawiane w wydaniu,
rozdziały Pisma w nowym tłumaczeniu na język polski
dokonanym z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła.
Numer zerowy ukazał się na początku marca 2009. Jest
on dostępny bezpłatnie w Internecie w formie pliku PDF:
http://www.list.media.pl/pliki/biblia_krok.po.kroku_0.pdf
Pismo jest dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Pierwszy regularny numer ukaże się na początku
czerwca 2009. Inspiratorem powstania miesięcznika i
jego redaktorem naukowym pisma jest o. Paweł Trzopek
OP, dyrektor biblioteki École Biblique et Archéologique
Française w Jerozolimie. Radę programową pisma
tworzą również inni dominikanie: o. Jan Andrzej
Kłoczowski OP, o. Krzysztof Modras OP i o. Krzysztof
Sonek OP, a także ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz SDB
(KUL), dr hab. Krzysztof Mielcarek (KUL), ks. prof.
Roman Pindel (PAT Kraków). Pismo wydawane jest
nakładem Stowarzyszenia Ewangelizacji przez Media,
wydawcy Miesięcznika LIST. Więcej informacji:
http://www.list.media.pl/list/biblia-krok-po-kroku/.
Za: www.dominikanie.pl.

Internetowa strona tygodnia

wyprowadzając świat z chaosu ku kosmosowi, który jest
znakiem porządku. Wydaje się, że jeden z największych
chaosów jaki można dzisiaj napotkać, to ten zawarty
przestrzeni internetowej poświeconej kapłaństwie. W
tekstach i filmach o księżach katolickich zawartych jest
wiele
zamieszania,
agresji
i
bólu.

WWW dla kapłanów W Wielki Czwartek swoją

działalność
zainaugurowała
strona
internetowa
(http://www.kaplani.com.pl/), której odbiorcami mają być
kapłani. Chcieliśmy stworzyć dla nich w internecie strefę,
w której będą mogli czytać świadectwa swoich współbraci
w kapłaństwie, zapoznać się z aktualną bazą rekolekcji
dla kapłanów, przeczytać recenzje proponowanych i
odradzanych książek itp. dzkiego umysłu. Porządkować
chaos to wielkie zadanie

Chaos to jedno ze słów, które dobrze określa stan
współczesnego świata w skali makro, jak również
mikroświata lu. Bóg podejmuje je nieustannie

Grupa osób mieszkających w Trójmieście postanowiła
stworzyć strefę, w której spokojnie i odpowiedzialnie
pisze się o kapłaństwie i je się ukazuje. Chcemy,
opierając się na mocy Ducha Świętego, wprowadzać ład
w to co chaotyczne i to nie tylko w świecie
cyberprzestrzeni, ale nade wszystko w świecie ludzkiego
serca. WWW.KAPLANI.COM.PL to inicjatywa, która ma
pomóc księżom i świeckim odnaleźć się w poszukiwaniu
prawdy. Chcemy odważnie i z troską pisać o problemach
dotykających świat duchownych, ale pragniemy również
zaangażować się w ich rozwiązywanie. Zapraszamy do
strefy modlitwy i myślenia. Ks. Jacek Socha

Wiadomości zagraniczne
90 Kapituła Generalna Karmelitów Bosych W dniach od 17 IV do 8 V 2009 r. obradowała w Fatimie 90. Kapituła
Generalna Karmelitów Bosych (OCD). Uczestniczyło w niej 106 zakonników reprezentujących Karmel terezjański całego
świata.Kapituła dokonała wyboru najwyższych władz Zakonu. Powołała nowego Przełożonego Generalnego, którym
został Włoch, O. Saverio Cannistrà, prowincjał toskański. W skład ośmioosobowego Zarządu Generalnego,
reprezentującego różne regiony świata, wszedł m.in. Polak, O. Albert St. Wach, prowincjał krakowski, jako II definitor
generalny. Nowo powołany Zarząd Generalny Zakonu będzie pełnił swój mandat przez najbliższych sześć lat: 20092015.
Jak być świadkami i kontynuatorami półwiecza historii Karmelu, odnowionego przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana od
Krzyża? Kapituła Generalna zaprosiła wszystkich karmelitów bosych do poszukiwania odpowiedzi na to fundamentalne
pytanie, w przededniu jubileuszu 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa, Matki odnowionego Karmelu i Doktora
Kościoła (1515-1582). Wskazała jednocześnie na sposób szukania tej odpowiedzi, mianowicie, poprzez lekturę osobistą
i we wspólnotach, pism św. Teresy (dokument Kapituły „Para Vos nací”). Lektura ta, na przestrzeni najbliższych sześciu
lat poprzedzających jubileusz narodzin Świętej i zarazem kolejną Kapitułę Generalną, będzie animowana przez Centrum
Zakonu poprzez opracowanie i udostępnienie wszystkim wspólnotom karmelitańsko-terezjańskim schematu lektury dzieł
hiszpańskiej Doktor Kościoła. Kapituła żywi nadzieję, że lektura mądrościowa dzieł św. Teresy stanowić będzie swoisty
dialog dzisiejszego Karmelu terezjańskiego ze swą Matką, dialog, który pozwoli Zakonowi kroczyć prawdziwą drogą
odnowy dla dobra Kościoła i świata.
W toku obrad Kapituła Generalna podjęła szereg innych tematów, m.in.: prowadzenie dzieł Zakonu podległych
bezpośrednio Definitorium Generalnemu (zwłaszcza karmelitańskiej uczelni „Teresianum” w Rzymie), obecność braci
zakonnych we wspólnotach, życie mniszek karmelitanek bosych, przygotowanie „Ratio Institutionis” dla Świeckiego
Zakonu Karmelitów Bosych (OCDS), rewizja norm prawnych. Nadto Kapituła podniosła Komisariat Koreański do rangi
Prowincji. (…)
Zakon Karmelitów Bosych liczy dziś 3971 zakonników, 10 229 mniszek podległych jurysdykcji Zakonu oraz ok. 40 000
świeckich. Obecny jest na wszystkich kontynentach i zorganizowany w 40 prowincji (z czego 2 są semiprowincjami), nie
licząc komisariatów, delegatur generalnych i prowincjalnych oraz wikariatów regionalnych. Najbujniej rozwija się w Azji i
Afryce, w Polsce posiada dwie Prowincje: Krakowską i Warszawską, które liczą łącznie 333 zakonników.
O. Grzegorz Firszt OCD, Fatima-Kraków

Słowacki jezuita sekretarzem
Kongregacji dla Kościołów
Wschodnich
Sekretarzem

Kongregacji
dla
Kościołów
Wschodnich mianowany został
dotychczasowy
rektor
Papieskiego Instytutu Studiów
Wschodnich, o. Cyril Vasil' SJ.
Równocześnie Papież wyniósł
tego 44-letniego słowackiego
jezuitę
do
godności
arcybiskupiej. Urodzony w 1965
r. w Koszycach, studiował on teologię w Bratysławie i w
1987 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Był początkowo księdzem greckokatolickiej diecezji w
Preszowie. W 1990 r. wstąpił do Towarzystwa
Jezusowego. Uzyskał doktorat ze wschodniego prawa
kanonicznego na Orientale w Rzymie i od 15 lat wykłada
tam tę dyscyplinę. Rektorem tego Instytutu został przed
dwoma laty. O. Vasil' był też konsultorem czterech
watykańskich dykasterii, w tym Kongregacji dla
Kościołów Wschodnich, w której obecnie obejmuje
najwyższe po prefekcie stanowisko. Za: Radio
Watykańskie

Spotkanie czeskiej młodzieży w pijarskim
sanktuarium NMP Strážnickiej W niedzielę 3 maja

odbyła się pierwsza pielgrzymka młodzieży do pijarskiego
sanktuarium NMP Strážnickiej. Około 60 młodych ludzi z
diecezji Brno i Olomuniec po raz pierwszy przeżyło swoja
pielgrzymkę, która odbywała się w intencji rozpoznania
życiowego powołania oraz była czasem modlitwy przed
zbliżajacymi się maturami. Pielgrzymkę przygotowali
strážniccy pijarzy we współpracy z miejscową wspólnotą

młodzieży. (…) W naszym programie duszpasterskim
chcemy, aby ta majowa pielgrzymka młodzieży do
Strážnice stała się modlitewnym spotkaniem młodych
ludzi, którzy będą wspólnie prosić o dar rozpoznania
powołania i będą się modlić za nowe kapłańskie i
zakonne powołania. W tym roku zaplanowaliśmy cztery
pielgrzymki do naszego strážnickiego sanktuarium. W
lutym, przy okazji Światowego Dnia Chorych, odbył się
Dzień Chorych (pielgrzymka parafii naszego dekanatu),
czeka nas jeszcze główna sierpniowa pielgrzymkaodpust na Wniebowzięcie NMP, a w październiku
pielgrzymka nauczycieli i wychowawców. Od stycznia
odnowiliśmy nabożeństwa - nowennę przed obrazem
NMP Strážnickiej, które odbywają się co tydzień, we
wtorek po wieczornej mszy św. O. Lukasz Karpinski SP
Za: www.pijarzy.pl.

Nowe klasztory franciszkańskie na Ukrainie O dwa
nowe, prawnie erygowane klasztory wzbogacili się
franciszkanie z prowincji krakowskiej (Zakon Braci
Mniejszych Konwentualnych), pracujący na Ukrainie.
Klasztory znajdują się miastach środkowej Ukrainy, w
Boryspolu i Kremenczuku. 1 maja br. w czasie
uroczystości odpustowej w parafii św. Józefa Robotnika
erygowano klasztor w Kremenczuku. To ponad 240tysięczne miasto portowe, leżące nad Dnieprem, w
obwodzie połtawskim. Znajduje się na terenie diecezji
charkowsko-zaporoskiej. Obecny był tam nowy
ordynariusz diecezji bp Marian Buczek. Hierarcha
odczytał dekret o zmianie wezwania parafii, ze św.
Józefa Oblubieńca NMP (święto 19 marca) na św. Józefa
Robotnika (1 maja). Wikariusz prowincji krakowskiej o.
Paweł Dybka OFMConv odczytał drugi dekret, o
erygowaniu z dniem 1 maja klasztoru franciszkanów pw.
św. Maksymiliana Kolbego. W wydarzeniach tych
uczestniczył biskup senior tamtejszej diecezji kapucyn bp

Stanisław Padewski. To on w 2004 roku zaprosił
franciszkanów do pracy w Kremenczuku i poświęcił
kamień węgielny pod przyszły klasztor i kaplicę. Obecni
byli również kapłani z tamtejszej diecezji, oblaci z
Połtawy,
kapucyni
z
Dnieprodzierżyńska
i
Dniepropietrowska oraz franciszkanie z Ukrainy. Po
liturgii na placu klasztornym odbyła się agapa.W
Kremenczuku pracuje obecnie trzech franciszkanów,
dwóch z Ukrainy i jeden z Polski. W pracy
duszpasterskiej pomagają im siostry Służebnice Ducha
Świętego.
Dwa dni później, 3 maja podobne uroczystości odbyły się
w ponad 50-tysięcznym Boryspolu koło Kijowa (Ukraina
środkowo-północna), na terenie diecezji kijowskożytomierskiej. W mieście znajduje się międzynarodowy
port lotniczy, największy w kraju. Tam również wikariusz
prowincji o. Paweł Dybka odczytał dekret erygowania
klasztoru pw. św. Bonawentury.Klasztor leży na terenie
parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego.
Franciszkanie przybyli do Boryspola w 1999 roku. Na
początku niewielka grupa katolików spotykała w domu

prywatnym. Budowa kościoła rozpoczęła się w
listopadzie 2000 roku. Dwa lata później odprawiono tam
pierwszą mszę św. Obecnie w Boryspolu mieszka i
pracuje trzech franciszkanów, jeden miejscowy i dwóch z
Polski.
Po II wojnie światowej jedynym franciszkaninem
pracującym na terenie Ukrainy był więzień łagrów
sowieckich o. Rafał Kiernicki OFMConv. Posługę
kapłańską w konspiracji pełnił od 1948 roku. Papież Jan
Paweł II w 1991 roku mianował go biskupem Lwowa.
Dzięki jego staraniom w 1989 roku do Lwowa ponownie
przyjechali franciszkanie z Polski, z macierzystej
prowincji krakowskiej pw. św. Antoniego z Padwy i bł.
Jakuba Strzemię. Obecnie franciszkanie pracują na
Ukrainie zachodniej i środkowej. Mają cztery klasztory i
prowadzą parafie rzymskokatolickie we Lwowie, w
Haliczu-Bołszowcach, w Kremenczuku i Boryspolu.
Więcej informacji o pracy franciszkanów na Ukrainie
można
znaleźć
na
stronach
www.kr.pl.ua
i
www.bolszowce.franciszkanie.pl

Zapowiedzi wydarzeń
Doktorat Honoris Causa Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu Pragniemy poinformować, że dnia 10

maja 2009 r. o godz. 16.00 w Krakowie, w gmachu
Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8, odbędzie się
uroczystość
nadania Doktoratu
Honoris
Causa
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Jego
Eminencji
Profesorowi
Kardynałowi
Stanisławowi
Nagyemu SCJ. Na powyższą uroczystość mają zaszczyt
zaprosić Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu ks. prof. Waldemar Irek wraz z Senatem
Wydziału. Zachęcam współbraci do udziału w tej
podniosłej uroczystości, szczególnie tych, którzy
mieszkają w Krakowie oraz w jego bliskiej odległości.
Ks. T. Michałek SCJ prowincjał

Konferencja prasowa przed Spotkaniem Młodych
w Lednicy Lednica 2000 i Biuro Prasowe Konferencji

Episkopatu Polski serdecznie zapraszają na konferencję
przed XIII Ogólnopolskim Spotkaniem Młodych
„Rozpoznaj czas” 6 czerwca 2009 r. Na konferencji
obecny będzie duszpasterz akademicki i organizator
Spotkań Lednickich – o. Jan W. Góra OP wraz z
organizatorami Spotkania. W konferencji wezmą także

udział przedstawiciele spółki PKP Intercity i PKS
Warszawa, odpowiedzialni za organizację "Pociągu Św.
Jacek" i "Expressu Św. Wojciech" - czyli specjalnych
środków komunikacyjnych na tegoroczne Spotkanie.
Konferencja odbędzie się 13 maja br., o godz. 11.00 w
sali nr 16 Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w
Warszawie. Zapraszamy!
md © Biuro Prasowe KEP
2009

Dębowiec: Warsztaty dla spowiedników . W dniach

4-6 czerwca 2009 roku w Centrum Pojednania La Salette
w
Dębowcu,
w
ramach
formacji
permanentnej Kapucyńska Szkoła dla Spowiedników z
Krakowa przeprowadzi warsztaty spowiednicze (sześć
sesji). Zaproszeni są przede wszystkich Misjonarze
Saletyni od 10 do 20 roku kapłaństwa oraz wszyscy
chętni kapłani diecejzalni i zakonni. Warsztaty odbywają
się pod patronatem Zarządu Polskiej Prowincji
Zgromadzenia
Księży
Misjonarzy
Saletynów.
Rozpoczęcie w czwartek o godz. 13.00, a zakończenie w
sobotę - obiadem. Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł.
Zgłoszenia prosimy kierować do 31 maja br. do Dyrektora
Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu - ks.
Antoniego Skałby MS (ps). Za: www.saletyni.pl.

Konkurs plastyczny - 800 lat Zakonu Franciszkanów Uwaga, niniejszym ogłaszamy Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny, którego organizatorem jest nasza Prowincja. Konkurs dotyczy jubileuszu Zakonu franciszkańskiego: Św.
Franciszek z Asyżu i jego zakon – 800 lat istnienia. echnika wykonania prac dowolna: rysunek, grafika, obraz malarski.
Na konkurs można nadsyłać jedną lub kilka prac o formacie nie mniejszym niż A3. W przypadku grafik format pozostaje
dowolny.
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych- do lat 8; - od 9 do 11 lat; - od 12 do 14 lat; - od 15 do 18 lat).
Termin nadsyłania prac: 1 września 2009 r. Zostanie ufundowana nagroda główna: Pielgrzymka do Asyżu z opiekunem
lub osobą towarzyszącą. Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody i wyróżnienia. Zostaną
również przyznane nagrody specjalnie fundowane oraz rozlosowane wśród wszystkich uczestników konkursu. W
przypadku nagrodzenia osoby z zagranicy nagroda może zostać zamieniona na równoważnik finansowy. W jury
konkursu zasiądą m.in. artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Otwarcie wystawy i rozdanie nagród nastąpi 17
września w kościele Św. Trójcy w Gdańsku. Wybrane prace będą prezentowane m.in. w Kościele Św. Trójcy oraz w
Galerii „Mariacka” w Gdańsku. Prace nagrodzone i wyróżnione staną się własnością organizatora Prace, które nie
zostaną nagrodzone będzie można odebrać po 30 XII 2009 r. w klasztorze Franciszkanów w Gdańsku w ciągu dwóch
miesięcy (prace nie będą odsyłane pocztą). Prace opatrzone tytułem: „Św. Franciszek z Asyżu i jego zakon – 800 lat
istnienia” należy składać lub przesyłać na adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk. Za:
www.franciszkanie.gdansk.pl.

Odeszli do wieczności

Zmarł ks. Ryszard Ukleja sdb Dnia 7 maja 2009 roku odszedł do Pana ks. Ryszard Ukleja - salezjanin, w 74 roku

życia, 57 ślubów zakonnych i 48 kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, 9 maja 2009 r., o godz.
13.00, w kościele parafialnym w Debrznie.

Curriculum vitae
14.11.1935 - Urodzony w Daszawie.
1951-1952 - Nowicjat w Czerwińsku.
1952-1953 - Asystencja Różańsku.
1953-1954 - Filozofia w Lądzie.
1954-1955 - Asystencja Czaplinku i Kobylance.
1955-1956 - Filozofia w Lądzie.
1956-1957 - Asystencja w Główczycach.
1957-1961 - Teologia w Lądzie.
1961-1965 - Lublin (Pawłowa - student KUL).
1965-1967 - Ląd (profesor dogmatyki).
1967-1968 - Lublin (Pawłowa - kurs doktorancki na KUL).
1968-1969 - Sokołów Podlaski (kierownik katechizacji).
1969-1973 - Kutno (Woźniaków – doktorant).
1973-1979 - Tolkmicko (administrator).
1979-1980 - Łódź-Wodna (administrator domu).
1980-1986 - Banie (dyrektor i proboszcz).
1986-1987 - Piła-Św. Rodzina (administrator).
1987-1993 - Niemcy (proboszcz Sorghof w RFN).
1993-1994 - Bydgoszcz (praca duszpasterska).
1994-1996 - Piła-Św. Rodzina (katecheta i duszpasterz).
1996-2005 - Kawnice (praca duszpasterska).
2005-2009 - Debrzno (praca duszpasterska).
Za: www.salezjanie.pl.

