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Drodzy Współbracia 
 
Mimo wakacyjnego okresu Ŝycie pulsuje wszystkimi barwami i ostatni tydzień przyniósł wiele wydarzeń waŜnych 
dla Ŝycia konsekrowanego. Pragnę wspomnieć o dwóch spośród nich: 
Na Ukrainie zmarł w wieku 91 lat o. Martynian Zarzycki, bernardyn  sybirak, niestrudzony duszpasterz 
tragicznego czasu komunizmu na dzisiejszej Ukrainie i twórca obecnej prowincji Braci Mniejszych w tym kraju. 
Miał on bowiem odwagę konspiracyjnego przyjmowania do zakonu i prowadzenia formacji kandydatów w 
warunkach sowieckiego państwa, co nieustannie rodziło zagroŜenie jego własnej wolności. Trzeba Bogu 
dziękować za takie Ŝycie i za moc świadectwa, które nam zostawił. 
W Krakowie przy bardzo licznym udziale przełoŜonych i wychowawców zakonnych odbyła się sesja naukowa, 
poświęcona przyczynom odejść z kapłaństwa i Ŝycia zakonnego na przestrzeni dziejów Kościoła. Wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z bolesnej aktualności tego tematu. Tym bardziej cieszy otwartość dyskusji, towarzysząca 
pogłębionej analizie historycznych, społecznych i psychologicznych źródeł kryzysów, przedstawionej w 
interesujących  wystąpieniach prelegentów. Podziękowania o. Krzysztofowi Dyrkowi SJ za zorganizowanie tak 
inspirującego spotkania. 
 
 
Pax et Bonum! 
          K. Malinowski OFMConv 
               Sekr.gen. Konferencji 
 

     
Wiadomo ść tygodnia  

 
 

"Dlaczego odchodz ą?" - sympozjum w Szkole Formatorów krakowskich jezu itów 
 
W WyŜszej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej 
"Ignatianum" w Krakowie, 30 czerwca odbyła się sesja 
formacyjna poświęcona problematyce odejść i rezygnacji 
z kapłaństwa i Ŝycia zakonnego. Szukano odpowiedzi na 
pytania "czemu kiedyś i czemu teraz odchodzą" księŜa i 
ojcowie z kapłaństwa oraz czemu bracia i siostry 
porzucają Ŝycie zakonne. Na te tematy wypowiadali się 
historycy, socjologowie, formatorzy - wychowawcy i dwaj 
byli kapłani - diecezjalny i zakonny. 
 

Złamano pokutujący stereotyp, Ŝe najczęstszą przyczyną 
porzucania kapłaństwa jest kobieta. "Kobieta i 
małŜeństwo są raczej konsekwencją niŜ przyczyną 
odejścia. Są uzewnętrznieniem od dawna ukrywanych 
problemów, ucieczką od ludzi lub buntem przeciwko 

temu wszystkiemu, z czym się ktoś nie zgadzał i 
prawdziwie sobie nie radził - przekonywał ks. dr 
Mieczysław KoŜuch SJ, formator i kierownik duchowy". 
Jakie zatem są przyczyny porzucana stanu kapłańskiego 
czy rezygnacji z prowadzenia Ŝycia zakonnego?  
   
"Inna motywacja wyboru stanu duchownego niŜ religijna, 
spadek prestiŜu księdza, rozdźwięk między 
oczekiwaniami a rzeczywistością, utrata wiary, 
emocjonalna i psychiczna niedojrzałość, 
nieuporządkowana seksualność, poczucie osamotnienia, 
lekcewaŜenie problemów oraz trudności w relacjach z 
przełoŜonymi" to najczęstsze powody porzucania 
kapłaństwa mówił jden z prelegentów, wśród których byli: 
ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, ks. prof. dr hab. 
Grzegorz Ryś, ks. prof. dr. hab. Jan Kracik, prof. dr hab. 
Tadeusz Borkowski i ks. dr Mieczysław KoŜuch SJ.  
 
"Najczęściej nieuporządkowana sfera uczuciowa jest 
tym, co sprowadza nas z dobrej drogi i wiedza ku 
zaprzeczeniu słowu danego Bogu i człowiekowi. Nie na 
darmo mówi się, Ŝe uczucia odbierają rozum" - uwaŜa ks. 
KoŜuch. "Za odejściami stoją dwa róŜne, choć ściśle ze 
sobą złączone światy, warunkujące się: świat duchowy i 
świat uczuciowy" - podsumowuje jezuita. Innych z kolei 
przyczyn odejść dopatruje się jezuita w zgromadzeniach 
Ŝeńskich. "Coraz częściej spotykam siostry zakonne lub 
członkinie instytutów Ŝycia konsekrowanego, które 
występują z wyczerpania i z przemęczenia (...). 
Większość polskich zakonnic jest przepracowana. 
Niekiedy de facto pracują na trzech etatach - studiują, 
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uczą w szkole i mają jeszcze pod opieką młodzieŜ. A 
często muszą pełnić dodatkowe, nieprzewidziane 
obowiązki. Są przypadki, Ŝe siostry nie miały od kilku lat 
urlopu, nie miały czasu na rekolekcje, dni skupienia" - 
wyliczał ks. Mieczysław KoŜuch.  
   
Organizatorzy sesji podkreślali, Ŝe od początku istnienia 
Kościoła wśród uczniów Chrystusa były niewierności i 
odejścia. Na potwierdzenie powyŜszej tezy przywoływali 
zapis z Ewangelii wg św. Jana: "wielu uczniów Jego 
odeszło i juŜ z Nim nie chodziło". "Zawsze byli ludzie, 
którzy odchodzili, zostawiali Ŝycie kapłańskie, zakonne. 
Tylko racje, okoliczności były róŜne. Ta rzeczywistość 

zawsze była obecna w Kościele" - twierdzi dyr. Szkoły 
Formatorów ks. dr Krzysztof Dyrek SJ. "My chcemy 
popatrzeć na to ze spokojem i podjąć refleksję, jak 
pomóc, aby ta rzeczywistość była przyjmowana i 
przeŜywana w sposób Chrystusowy" - tłumaczy jezuita 
sens organizowania tego rodzaju sesji. Były ksiądz 
diecezjalny (l. 71) Bogusław Borys podziękował 
organizatorowi sesji ks. Dyrkowi za "mądrość i odwagę 
publicznego, spokojnego poruszania trudnej i 
skomplikowanej problematyki odejść od kapłaństwa na 
forum instytucji naukowo-kościelnej".  
jm

 
     

  Wiadomo ści krajowe  
 

 Rozpocz ęcie Wielkiego 
Odpustu w Tuchowie Środa, 
01.07.2009, to dzień rozpoczęcia 
Wielkiego Odpustu 
Tuchowskiego, który potrwa w 
Tuchowie do 9 lipca. Odpust 
zainaugurowany został 
naboŜeństwem Nieustannej 
Nowenny, po którym 
celebrowana była uroczysta Msza 
święta, której przewodniczył i 

homilię wygłosił ksiądz biskup pomocniczy diecezji 
tarnowskiej Wiesław Lechowicz. 
 
Nawiązując do liturgii słowa ksiądz biskup powiedział w 
homilii, Ŝe być  człowiekiem to coś więcej niŜ tylko nim się 
urodzić. Być człowiekiem to rozwijać te dary, które 
właściwe są tylko człowiekowi: rozum, wolną wolę, duszę 
nieśmiertelną oraz zdolność miłowania i bycia 
miłowanym. Ukazał teŜ Maryję jako wzór stawania się 
człowiekiem zgodnie z wolą BoŜą poprzez nawiązywanie 
wspólnoty z Nim w odpowiedzi wiary. Maryja, która w 
sposób doskonały korzystała z darów człowieczeństwa, 
moŜe być przewodniczką na tej drodze dla kaŜdego z 
nas. Ksiądz biskup powitał równieŜ straŜaków i 
wspominając ich poświęcenie podczas niedawnej 
powodzi postawił ich jako wzór słuŜby ludziom w 
potrzebie. Podziękował teŜ redemptorystom za ukazanie 
Maryi jako tej, która promuje człowieczeństwo, zwłaszcza 
w czasach „kultury antyhumanistycznej” ustanawiającej 
prawa godzące w naturę człowieka. (…) 
 
Hasło przewodnie tegorocznego Odpustu brzmi: Z Maryją 
otoczmy troską Ŝycie. Oprócz tego kaŜdy dzień posiada 
temat szczegółowy rozwijający konkretny aspekt hasła 
głównego.(…)                          br. Szymon Pedrycz CSsR. 
 
BieŜące informacje o przebiegu odpustu moŜna znaleźć 
na stronie internetowej www.klasztor.tuchow.pl  
 

Finały XXI Mi ędzynarodowej 
Parafiady Dzieci i Młodzie Ŝy 
Finały oraganizaowanej przez zakon 
pijarów XXI Międzynarodowej 
Parafiady Dzieci i MłodzieŜy 
odbywają się w dniach od 4 do 12 
lipca 2009 r., na warszawskich 
obiektach SGGW i AWF. Finały 

Międzynarodowej Parafiady Dzieci i MłodzieŜy są 
zwieńczeniem - realizowanego na przestrzeni całego roku 
w oparciu o bogaty kalendarz akcji, imprez i projektów – 
programu Parafiada.  W bieŜącym roku przypada XXI 

edycja tej imprezy, która wpisując się w stały krajobraz 
Polski uznana została za największe europejskie 
spotkanie o charakterze sportowo-kulturalno-religijnym. 
Więcej na:  www.parafiada.pl. 
 
Nowo wybrany prowincjał Karmelitów Bosych 
Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna zgromadzona w 

dniu 30 czerwca w Wadowicach 
dokonała wyboru na urząd 
Prowincjała Krakowskiej 
Prowincji Karmelitów Bosych. 
Nowym przełoŜonym 
prowincjalnym został o. Andrzej 
Ruszała, dotychczasowy II 
radny Prowincji. Kapituła 
dokonała równieŜ wyboru na 
wakujące stanowisko radnego 
Prowincji. Obecnie skład Rady 
Prowincjalnej jest następujący:  

o. Grzegorz Firszt - I radny; o. Łukasz Kaperek - II radny; 
o. Andrzej Gbur - III radny; o. Marian Zawada - IV radny  
 
Redemptory ści – ko ściół w Bardzie  Śląskim 
bazylik ą. Trzeba strzec skarbu wiary, która we 
współczesnym świecie jest zagroŜona przez kulturę 
antyreligijną i antykatolicką – powiedział 4 lipca abp 
Marian Gołębiewski podczas uroczystości ogłoszenia 
nadania tytułu bazyliki mniejszej kościołowi Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Bardzie Śląskim. Metropolita 
wrocławski podkreślił, Ŝe to Maryja strzeŜe naszej wiary 
przed relatywizmem moralnym, rozmywaniem prawd 
wiary oraz jej zanikiem. W wygłoszonej homilii abp 
Gołębiewski podkreślił, Ŝe nadanie bardzkiemu 
sanktuarium tytułu bazyliki mniejszej stanowi 
ukoronowanie obecnej w tym miejscu „Ŝywej wiary”. Jak 
powiedział metropolita, „trzeba strzec skarbu wiary, która 
we współczesnym świecie jest zagroŜona przez kulturę 
antyreligijną i antykatolicką, wdzierającą się do naszych 
domów. Trzeba strzec skarbu, który jest darem łaski i 
który jako taki nosimy w kruchych naczyniach”. (…) 

Prowadzone przez redemptorystów sanktuarium 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie 
Śląskim słynie z ukoronowanej w 1966 r. przez 
ówczesnego metropolitę wrocławskiego abp. Bolesława 
Kominka figury Matki BoŜej. Maryja czczona jest w tym 
miejscu od XII w. jako StraŜniczka Wiary Świętej.  Za: 
Radio Watykańskie 
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Dziękczynienie za 100-lecie koronacji obrazu w 
Tuligłowach  Dokładnie 100 lat temu ordynariusz 
przemyski bp Józef Sebastian Pelczar koronował łaskami 
słynący obraz Matki BoŜej w Tuligłowach. Odpust w dniu 
2 lipca br. rozpoczął obchody wielkiego dziękczynienia za 
tamten dzień. Do sanktuarium w Tuligłowach przybył 
przełoŜony generalny michalitów ks. Kazimierz Radzik 
wraz z całym Zarządem, kilkunastu michalitów z Polski, 
Ukrainy, Argentyny i Kanady, by podziękować Maryi za 
wszystkie łaski, jakie wyprasza dla michalickiego 
Zgromadzenia.  
 
Uroczystość rozpoczęła się duchową konferencją pt. 
"Rola poboŜności maryjnej w Ŝyciu michalitów", którą 
wygłosił radca generalny ks. Jan Seremak. W tym czasie 
wielu kapłanów sprawowało sakrament pojednania, 
poniewaŜ piękna i słoneczna pogoda przyciągnęła do 
sanktuarium rzesze wiernych, zarówno parafian jak 
i pielgrzymów. Przyjechali oni autokarami, samochodami 
lub przyszli w pieszych pielgrzymkach z Węgierki, 
Wietlina i Świętoniowej. W gronie pielgrzymów była takŜe 
matka generalna michalitek s. Natanaela Bednarczyk 
z kilkoma współsiostrami, a takŜe zakonnice z innych 
zgromadzeń oraz michaliccy klerycy z Krakowa.  

O godz. 11.30 przy ołtarzu polowym rozpoczęła się 
Eucharystia, której przewodniczył Ojciec Generał ks. 
Kazimierz Radzik. Razem z nim liturgię sprawowało 18 
kapłanów: michalitów i księŜy z dekanatu pruchnickiego. 
Homilię wygłosił wikariusz generalny ks. Eugeniusz Data. 
Wyznanie ElŜbiety: "Błogosławiona jesteś między 
niewiastami..." było początkiem kultu maryjnego, 
z którego zresztą zdawała sobie sprawę sama Maryja, 
mówiąc: "Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie 
pokolenia". Prawdziwa pokora Maryi pozwalała Jej 

przyjąć pochwały i wywyŜszenie, a jednocześnie kazała 
słuŜyć i wykonywać najniŜsze i proste czynności - mówił 
kaznodzieja.(…) 

Ojciec Generał Kazimierz Radzik podziękował parafianom 
za piękne przygotowanie do obchodów jubileuszowych. 
Obiecał, Ŝe 15 sierpnia br. na ręce kustosza sanktuarium 
ks. Stanisława Słowińskiego, przekaŜe wotum 
dziękczynne Zgromadzenia - kielich mszalny, który słuŜył 
słudze BoŜemu Janowi Pawłowi II do sprawowania 
Eucharystii.  

Po procesji eucharystycznej, odśpiewaniu "Te Deum" 
i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem 
przełoŜeni generalni Zgromadzeń Michalickich przed 
cudownym obrazem Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei 
dokonali aktu zawierzenia Maryi poszczególnych rodzin 
zakonnych. Za: www.michalici.pl 

Werbi ści: Pieni ęŜno - Misyjne Święto Młodych  2 
lipca 2009 r. rozpoczęło się Misyjne Święto Młodych, 
które odbywa się w Misyjnym Seminarium KsięŜy 
Werbistów na PienięŜnie. Spotkanie PienięŜnie gromadzi 
młodych ludzi z całej Polski. Werbistom w 
przygotowaniach i w prowadzeniu MŚM pomaga grupa 50 
woluntariuszy. W pierwszym dniu udział wzięło 250 osób. 
W piątek odbyły się finały konkursów biblijnego i 
liturgicznego. Panowanie są takŜe  spotkania: m.in. z 
Andrzejem Wronką ekspertem w sprawie sekt, ks. dr 
Krzysztofem Bielińskim CSsR ,rektorem WyŜszej Szkoły 
Kultury  Społecznej i Medialnej w Toruniu, oraz 
misjonarzami i misjonarkami. MŚM potrwa do 6 lipca br.    

         Jw 

 
 

Jubileusz serca ńskiego „Czasu Serca” W niedzielę 21 czerwca 2009 roku na Jasnej 
Górze odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji wydania 100. numeru „Czasu Serca”. 
Rozpoczęły się one uroczystą Mszą św. dziękczynną przed obrazem Matki BoŜej 
Jasnogórskiej za dzieło ewangelizacji realizowane poprzez „Czas Serca”. Mszy św. 
koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił przełoŜony prowincjalny KsięŜy 
Sercanów ks. Tadeusz Michałek SCJ. W kazaniu przypomniał on ideę powołania do Ŝycia 
18 lat temu nowego czasopisma, którego celem miało być budowanie we współczesnym 
świecie cywilizacji miłości. Po Mszy św. w Auli Papieskiej na Jasnej Górze, rozpoczęło się 
spotkanie z czytelnikami „Czasu Serca”. Były teŜ tam wystawione do publicznej czci 
relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque, apostołki Najświętszego Serca Pana Jezusa, w 
ramach ogólnopolskiej pielgrzymki StraŜy Honorowej NSPJ na Jasną Górę. Na początku 
modlono się za jej przyczyną. Potem wszystkich przybyłych na uroczystość gości przywitał 
obecny redaktor naczelny „Czasu Serca” ks. Krzysztof Zimończyk.  
 
Z kolei ks. Kazimierz Sławiński, który w 1991 roku sprawując urząd przełoŜonego 

prowincjalnego powołał do Ŝycia „Czas Serca”, w krótkim wystąpienie przypomniał czas, genezę i okoliczności 
powstania nowego pisma w polskim Kościele. Następnie ks. Józef Gaweł, zastępca redaktora naczelnego „Czasu 
Serca” w latach 2001-2005, wygłosił konferencji na temat poświęcenia się BoŜemu Sercu i roli jaką w tym oddaniu 
odegrała Jasna Góra.  
   
Po konferencji, która poruszyła zasadniczy profil „Czasu Serca”, promowanie duchowości NSPJ, wręczono symboliczne 
upominki osobom, które wniosły duŜy wkład w powstawanie i rozwój czasopisma. W imieniu uczestników spotkania 
słowa podziękowania pod adresem organizatorów jubileuszowych uroczystości wypowiedział ks. Dariusz Salamon SCJ 
– dyrektor Wydawnictwa KsięŜy Sercanów DEHON. Spotkanie zakończono naboŜeństwem wstawienniczym do św. 
Małgorzaty Marii, podczas którego modlono się za wszystkie osoby, które pracowały czy nadal pracują w redakcji 
„Czasu Serca” oraz za wszystkich Czytelników czasopisma.  
   
Pamiętano takŜe o zmarłych Czytelnikach. Poprzez specjalnie ułoŜoną na tę okoliczność modlitwę oddano dzieło 
wydawania „Czasu Serca” Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po uroczystym błogosławieństwie relikwiami św. 
Małgorzaty Marii była moŜliwość oddania im czci poprzez ucałowanie. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu księŜy 
sercanów, związanych z „Czasem Serca”, kilkanaście osób z dawnej i aktualnej redakcji, wielu pracowników i 
sympatyków Wydawnictwa KsięŜy Sercanów DEHON oraz około 100 Czytelników z róŜnych miejsc Polski. Swoją 
obecność na spotkaniu moŜna było upamiętnić poprzez wpis do Księgi Jubileuszowej. Za: www.czasserca.pl 
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  Wiadomo ści zagraniczne  
 

 
 

46 Kapituła Generalna Zakonu 
Pijarów, wybór Generała. O. 
Pedro Aguado SchP został 
PrzełoŜonym Generalnym Zakonu 
Pijarów w kadencji 2009-2015. 
Wybór dokonał się w czasie sesji 
kapitulnej rozpoczętej 4 lipca 2009 
r. w południe. O. Generał ma 52 
lata i przybył na Kapitułę jako 
Prowincjał Prowincji Emaus 
(obejmującej Kraj Basków i 
Andaluzję). W pierwszych słowach 
skierowanych do ojców 

kapitulnych zapewnił ich o swoim umiłowaniu Zakonu i 
osoby św. Józefa Kalasancjusza oraz o pragnieniu, aby 
jego posługa przyczyniała się do wzrostu Szkół 
PoboŜnych. 
---------------------------------------------------------------------------- 
W dniach 1-25 lipca 2009 r. w Peralta de la Sal, w 
miejscu urodzenia św. Józefa Kalasancjusza, pod 
hasłem: "Docere audeo" odbywa się 46. Kapituła 
Generalna Zakonu Pijarów. W skład Kapituły wchodzą 
Zarząd Zakonu, członkowie Kurii Generalnej oraz 
PrzełoŜeni i Delegaci wszystkich prowincji: USA, 
Portoryko, Kalifornii, Kolumbii, Ekwadoru, Argentyny, 
Brazylii, Chile, Wenezueli, Meksyku, poprzez Hiszpanię, 
Włochy, Austrię, Węgry, Słowację, Polskę, aŜ po 
Kamerun, Senegal, Gwineę, Gabon, Japonię i Filipiny.  
 
W sumie w obradach uczestniczy 74 współbraci pijarów. 
Biorąc pod uwagę pochodzenie, 57 to Europejczycy (37 z 
Hiszpanii, 7 z Italii, 5 z Węgier, 4 z Polski, 2 ze Słowacji), 
17 to Amerykanie (6 z Meksyku, 3 z Kolumbii, 2 z 
Argentyny, 1 z Ekwadoru, Wenezueli, Stanów 
Zjednoczonych, Portoryko, Kostaryki i Kuby) a 2 to 
Afrykańczycy, z Senegalu; niektórzy współbracia 
znajdują się w Demarkacjach poza kontynentem swego 
pochodzenia. Z Polski w Kapitule uczestniczy o. 
Prowincjał Józef Tarnawski SP oraz trzej Delegaci: o. 
Andrzej Tupek SP, o. Witold Petelczyc SP oraz o. 
Mateusz Pindelski SP. 
 
Według Konstytucji Zakonu Szkół PoboŜnych Kapituła 
Generalna jest najwyŜszym organem Zakonu. Celem 
kaŜdej Kapituły Generalnej zbierającej się co 6 lat jest 
podsumowanie ostatniego okresu działalności zakonu, 
wybór nowego zarządu: PrzełoŜonego Generalnego i 
asystentów oraz wytyczenie dróg rozwoju zakonu na 
przyszłość, odczytując znaki czasu i nowe wyzwania 
stojące na drodze pijarskiego charyzmatu. Konstytucje 
zaznaczają, Ŝe „współbracia biorący udział w Kapitule 
Generalnej winni okazać szczególną troskę i zdobyć się 
na wysiłek w poszukiwaniu woli Ojca Niebieskiego, aby 
słuŜyć Kościołowi i ludziom z zachowaniem pełnej 
wierności Ewangelii i chryzmatowi ZałoŜyciela” (C 218).  
                                                             Za: www.pijarzy.pl. 
 
Oskar Ŝenia władz wietnamskich przeciwko o. 
Josephowi Le Quang Uy   Wietnamski redemptorysta 
został oskarŜony o działalność wywrotową mającą na 
celu obalenie partii komunistycznej oraz o prowadzenie 

antypaństwowej propagandy. Zgodnie z obowiązującym 
w Wietnamie prawem ks. Josephowi Le Quang Uy grozi 
20 lat więzienia, a nawet kara śmierci. Na łamach 
reŜimowej prasy pojawiły się artykuły mówiące, Ŝe 
zakonnik przyznał się do zarzucanych mu czynów. 
Tymczasem kapłan stanowczo odŜegnuje się od 
stawianych zarzutów.  
 
Mówi, Ŝe w zarekwirowanym przez policję komputerze 
nie było materiałów wywrotowych, a jedynie teksty jego 
kazań oraz dokumenty sprzeciwiające się budowie 
rujnującej środowisko kopalni boksytów. OskarŜony 
redemptorysta jest znanym w Wietnamie obrońcą Ŝycia. 
Na początku czerwca został zatrzymany na lotnisku, gdy 
wracał z podróŜy zagranicznej. Kapłan walczy o 
przysługujące kaŜdemu prawo do wolności słowa, jednak 
w ciągu ostatnich tygodni komunistyczny reŜim zaostrzył 
represje wobec duchowieństwa i dysydentów. Do 
więzienia trafiło nawet kilku adwokatów.  

Za: Radio Watykańskie 
 
Beatyfikacja francuskiej zakonnicy. W Castres na 
południu Francji została ogłoszona błogosławioną s. 
Jeanne Émilie de Villeneuve. W 1836 r. załoŜyła ona w 
tym mieście, połoŜonym niedaleko Tuluzy, zgromadzenie 
Niepokalanego Poczęcia, zwane popularnie „błękitnymi 
siostrami z Castres” od koloru noszonego przez nie 
habitu. Tam teŜ zmarła w 1854 r., zaraŜona podczas 
epidemii cholery. Miała 44 lata. Pochodziła z 
arystokratycznej rodziny, ale przezwycięŜając opory ojca 
opuściła dostatnie Ŝycie w rodzinnym zamku. śyjąc odtąd 
w trudnych warunkach razem z towarzyszkami, z którymi 
utworzyła zgromadzenie zakonne, poświęciła się 
pokornej słuŜbie najuboŜszym. Podczas Mszy 
koncelebrowanej 5 lipca przez ordynariusza diecezji Albi, 
abp Pierre-Marie Carré, aktu beatyfikacji dokonał prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Zapytany przez 
Radio Watykańskie o specyfikę świętości nowej 
błogosławionej, abp Angelo Amato nawiązał do 
wymagań, jakie stawiała ona sobie i swym siostrom. 
Oprócz składanych we wszystkich zakonach ślubów 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa nałoŜyła im ona 
jeszcze jedno zobowiązanie. (…)  
 
ZałoŜone przez Jeanne Émilie de Villeneuve siostry 
Niepokalanego Poczęcia z Castres pracują – prócz 
Francji, Włoch i Hiszpanii – w krajach afrykańskich i 
latynoamerykańskich. Od 1998 r. są takŜe na Filipinach. 
Pierwsze misjonarki z tego zgromadzenia dotarły do 
Afryki jeszcze za Ŝycia załoŜycielki. I właśnie z misjami 
na Czarnym Lądzie wiąŜe się cud przypisywany jej 
wstawiennictwu, który posłuŜył za podstawę do 
beatyfikacji. Doznała go w 1995 r. w Sierra Leone młoda 
muzułmanka Binta Diaby. Została ona odrzucona przez 
rodzinę, kiedy zaszła w ciąŜę. Usiłowała popełnić 
samobójstwo, połykając sodę kaustyczną, która wypaliła 
jej wnętrzności. Była juŜ umierająca, gdy dowiedziały się 
o tym zakonnice i rozpoczęły nowennę do sługi BoŜej 
Jeanne Émilie. Niedoszła samobójczyni niespodziewanie 
wyzdrowiała. 

ak/ rv  Za: Radio Watykańskie 
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  Witryna tygodnia  

 
 
Nie zmarnowa ć podró Ŝy 
- o lipcowym numerze 
miesi ęcznika 'W drodze' 
RóŜnym obliczom 
podróŜowania poświęcony 
jest najnowszy, lipcowy 
numer dominikańskiego 
miesięcznika w 'W drodze'. 
Wakacje to dobry czas na 

wyprawę w świat. Pakujemy się i opuszczamy domy, aby 
poznać nowe miejsca, zobaczyć, jak Ŝyją inni, odpocząć 
od tego, co zajmuje nas na co dzień. Numer otwiera 
rozmowa z podróŜnikiem Ryszardem Czajkowskim. Był 
uczestnikiem wypraw w róŜne części świata, w roku 2001 
przeleciał dwupłatowym 'Antkiem' z Krakowa do 
afrykańskiego Bukwavu. Z fascynacją opowiada o 
ludziach, których spotkał na swej drodze, często tak 
róŜnych od niego. 
 
Z tekstów zebranych w dziale 'Nie zmarnować podróŜy' 
przebija pasja poznawania nowych przestrzeni. Widać ją 
u zauroczonego Hiszpanią holenderskiego prozaika 
Ceesa Nootebooma, którego Drogi do Santiago omawia 
Marcin Cielecki. Refleksjami z wojaŜy dzieli się poeta 
Józef Baran oraz trzej dominikanie: Jarosław Kupczak, 
Roman Bielecki i Stanisław Nowak. KaŜdy mierzy się z 
tym zagadnieniem z innej perspektywy. Jarosław 
Kupczak pokazuje, Ŝe zabiegany turysta widzi mało, a 
traci wiele, i namawia nas do niespiesznego smakowania 
Rzymu – jego świątyń, nie tylko tych wymienianych w 
przewodnikach na pierwszym miejscu; jego galerii, do 
których warto wejść, aby zapatrzyć się najwyŜej w jeden, 
dwa obrazy i zachować je pod powiekami. Dla Romana 
Bieleckiego chodzenie śladami św. Franciszka po AsyŜu i 
okolicach to okazja do rozwaŜań o sposobach zbliŜania 
się do Boga. 

'Trudno mi się modlić. To Miasto, te ulice, te kamienie. 
Pismo Święte stało się zbyt dosłowne – takie przejmujące 
zdania notuje w Jerozolimie Stanisław Nowak OP. – 
Wszystko przecieŜ stało się gdzieś za rogiem, byłem tam 
dzisiaj, w tym miejscu chodził ON i apostołowie, modlili 
się Tutaj. Nie umiem tego ogarnąć. Czy to 
spowszednieje?!'. 
Smutne wieści z Moskwy przywozi Grzegorz Górny, który 
podczas swojej wizyty w tym kraju dowiedział się o 
zatrwaŜającej praktyce wychowywania dzieci przez 
państwo. Zdolni kilkulatkowie z całego kraju są 
przywoŜeni do stolicy aby z dala od rodziców edukować 
ich wychowując przyszłe elity przywódcze państwa. 
'Zimni geniusze do zadań specjalnych' – komentuje. 
 
Jana Górę 35-lecie kapłaństwa prowokuje do Wyznania 
wiary.  Piotr Napiwodzki OP w tekście pod zadziornym 
tytułem W Kościół wierzyć nie trzeba przekonuje, Ŝe 'W 
Kościół nie naleŜy wierzyć tak, jak w Boga. Jeśli ktoś 
jednak myśli, Ŝe to proste stwierdzenie osłabia autorytet 
Kościoła, to bardzo się myli. Nic tak nie słuŜy czyjejś 
pozycji, jak właściwe określenie jego funkcji, wartości, 
misji, bez odejmowania mu niczego, ale teŜ bez 
dodawania wartości mu nieprzynaleŜnych'.W nowym 
opowiadaniu Jana Grzegorczyka Piekło i niebo udręczona 
Izabela spotyka się z pisarzem, którego ksiąŜka – jak 
twierdzi kobieta – uratowała jej w sensie dosłownym 
Ŝycie.  
 
Czy jest szansa na to, Ŝe 'uświęci się niewierzący mąŜ 
dzięki swej wierzącej Ŝonie'? Jak wychowywać dzieci w 
związku, w którym jedna z osób nie wierzy w Boga? Na te 
aktualne pytania odpowiada ojciec Jacek Salij w rubryce 
'Szukającym drogi'. Wybierając się w wakacyjną podróŜ, 
nie zapomnij zabrać ze sobą miesięcznika 'W drodze'.  

Za: www.dominikanie.pl .
 
   

     
  Zapowiedzi wydarze ń 

 
 
 
Program pielgrzymki osób konsekrowanych na Święty Krzy Ŝ Stało się juŜ tradycją, iŜ w okolicach święta 
PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego (14 września) osoby konsekrowane pielgrzymują do sanktuarium na Świętym KrzyŜu, 
które obecnie obsługują Ojcowie Oblaci. Pielgrzymka osób konsekrowanych zrodziła się z inicjatywy ówczesnego 
biskupa sandomierskiego abpa Andrzeja Dzięgi, a bezpośrednim powodem pierwszego pielgrzymowania był jubileusz 
1000-lecia przybycia mnichów benedyktyńskich na to miejsce. 
 
W poprzednich latach w pielgrzymce uczestniczyło corocznie ponad 1000 zakonnic i zakonników z całego kraju. Obecny 
przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń śycia Apostolskiego  Ks. bp 
Kazimierz Gurda zapraszając do udziału w pielgrzymce, przekazuje wszystkim zainteresowanym jej program 
 
5 września: 
10.00 - Rozpoczęcie pielgrzymki. Modlitwa i powitanie.  
10.15 - Konferencja „Troska osób konsekrowanych o Ŝycie duchowe” – Ks. dr Bogdan Giemza.  
   
Świadectwa:  
Św. Zygmunt Szczęsny Feliński – Siostry Rodziny Maryi.   
Jubileusz 350-lecia urodzin Piotra Marcelego Korradiniego – Zgromadzenie Sióstr Kolegium św. Rodziny.  
 
11.30 - Eucharystia Przewodniczenie i homilia – J.E. Bp Wacław Depo.  
13.00 - Posiłek.  
14.30 - Modlitwa za kapłanów – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.  
   Ucałowanie relikwii KrzyŜa Świętego.  
   Zakończenie pielgrzymki 
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Odeszli do Pana 
 

 
 

O. Martynian Darzycki 
(1918-2009) OFM. Na 
Ukrainie, zmarł o. 
Martynian Darzycki, 
odnowiciel Zakonu Braci 
Mniejszych w tym kraju. 
Miał 91 lat. O. Martynian 
Wojciech Darzycki urodził 
się 14 lutego 1918 r. w 
miejscowości Jagiełła na 
Podkarpaciu. Do Zakonu 
Braci Mniejszych Prowincji 
oo. Bernardynów wstąpił w 
1934 r. W 1941 r. złoŜył 

profesję wieczystą, a dwa lata później otrzymał we 
Lwowie święcenia prezbiteratu. Wkrótce teŜ podjął pracę 
duszpasterską. 
 
Po drugiej wojnie światowej, wskutek ustalenia nowych 
granic między Polską a Związkiem Radzieckim, 
bernardyni zostali zmuszeni przez władze komunistyczne 
do opuszczenia klasztorów na terenach utraconych przez 
Polskę i tylko nielicznym z nich udało się tu pozostać.  

Po wyjeździe z Sambora w roku 1958 o. Jacka Bobera i 
br. Kleta Bonara pozostał na Ukrainie jedynie o. 
Martynian. Mimo aresztowania go w 1946 r. i zesłania na 
Kołymę, nad Morze Ochockie, do pracy w kopalni, zdołał 
on powrócić w 1953 r. na Ukrainę i otrzymać pozwolenie 
na prowadzenie duszpasterstwa wśród Polaków, najpierw 
w Murafie, a od 1957 r. w Miastkówce (Horodivka).  

Była to praca pełna poświęcenia i niebezpieczeństw, gdyŜ 
niemal nieustannie przekraczał zakreślone mu prawem 
państwowym granice działalności duszpasterskiej. Jeździł 
do odległych miejscowości, odwiedzał chorych, 
spowiadał, katechizował, chrzcił. TakŜe do niego 
przyjeŜdŜali ludzie z daleka prosząc o chrzest, sakrament 
pokuty, pobłogosławienie małŜeństwa.  

Od roku 1975, kiedy w Związku Radzieckim nie było 
jeszcze mowy o "głasnosti" i "pierestrojce", o. Martynian 
Darzycki zaczął przyjmować kandydatów do zakonu. 
Zobowiązywał ich przysięgą do zachowania tajemnicy, 
nawet wobec własnych rodziców. Czynił to na podstawie 
delegacji, udzielanej mu przez kolejnych prowincjałów 
bernardyńskich.  Po wstępnym przygotowaniu o. 
Martynian wysyłał kandydatów do seminarium w Rydze 
(Łotwa), gdzie kształcono kapłanów do pracy wśród 
katolików całego Związku Radzieckiego, poza Litwą. 
Dzięki niemu w chwili upadku Związku Radzieckiego 
istniała juŜ kilkunastoosobowa grupa ojców i kleryków, 

nawiązująca do dawnych tradycji bernardyńskich. W 1993 
r. została erygowana Kustodia św. Michała Archanioła, 
przekształcona następnie w 2004 r. w Prowincję, liczącą 
obecnie 17 klasztorów i ok. 80 braci.  

Wielkie zasługi o. Martyniana, nie tylko dla Kościoła i 
zakonu, lecz takŜe dla kultury i języka polskiego uznała 
Rzeczpospolita Polska przyznając mu wysokie 
odznaczenia. Najpierw 10 października 1990 roku 
minister kultury i sztuki przyznał o. Martynianowi odznakę 
"ZasłuŜony dla Kultury Polskiej", później prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa, na mocy 
postanowienia z dnia 8 stycznia 1992 roku, odznaczył o. 
Martyniana Komandorią Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 
Polski. O. Martynian Darzycki zmarł 2 lipca br. w 
klasztorze w Miastkówce na Ukrainie. Tam 4 lipca odbył 
się teŜ jego pogrzeb.     
     br. Anicet Goszczyński OFM 

 
Rzym: zmarł o. Pasquale Borgomeo SJ W wieku 76 
lat w Rzymie zmarł 2 lipca o. Pasquale Borgomeo, 
jezuita. Przez 35 lat pracował w Radiu Watykańskim, z 
których 20 jako dyrektor generalny. Neapolitańczyk, 
otwarty, serdeczny, komunikatywny. Człowiek 
odpowiedzialnych i sprawnych decyzji. Patrolog, który 
doktoryzował się na Sorbonie, a później, w duchu słuŜby, 
kolejno odpowiadał w papieskiej rozgłośni za redakcję 
centralną, promocję, relacje międzynarodowe i dyrekcję 
programów. Trafny komentator bieŜących wydarzeń i 
działalności papieŜy.  
 
Dzięki jego staraniom Radio Watykańskie aktywnie było 
obecne nie tylko na forum katolickim czy włoskim, ale i 
międzynarodowych organizacji radiofonicznych. Gdy w 
2005 r. przekazywał kierownictwo o. Federico 
Lombardiemu, sam tak podsumował połowę Ŝycia 
poświęconą papieskiej rozgłośni: „W chwili poŜegnania 
przewaŜa we mnie uczucie zadziwienia, nawet jeszcze 
przed wdzięcznością – mówił o. Borgomeo. – Zadziwienie 
i wdzięczność za nieoceniony dar, który otrzymałem, 
mogąc słuŜyć Kościołowi i jego NajwyŜszemu Pasterzowi 
w czasach niezwykle waŜnych dla historii ludzkości. 
Mogłem dzień po dniu widzieć wzrost dojrzałości, 
motywacji, profesjonalizmu i skuteczności tego 
wspaniałego narzędzia ewangelizacji, jakim jest Radio 
PapieŜa”. Msza św. pogrzebowa o. Pasquale Borgomeo 
odprawiona został 4 lipca w kościele Ducha Świętego k. 
Watykanu o godz. 9.15. Uroczystościom pogrzebowym 
przewodniczył kard. R. Tucci.      
      
               Za: Radio Watykańskie

 

 
 

 
 
 
 
 
 

redakcja@zyciezakonne.pl 
www.zyciezakonne.pl  


