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Najbliższy tydzień przynosi kolejne ważne wydarzenia. W niedzielę przężywać będziemy kanonizację założyciela Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi, Arcybiskupa warszawskiego bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, a także wielkiego 
misjonarza bł. Damiana de Veuster, sercanina. Łączymy się w radości z siostrami mariankami i sercanami w białych 
habitach. Naszym zaś wyższym przełożonym życzymy by podczas spotkania na Jasnej Górze poszukiwali dróg Bożych i 
pewnych dla życia konsekrowanego w Polsce 
 
             Redakcja Biuletynu 

 
     

Wiadomość tygodnia 

 
 

800 LAT FRANCISZKANÓW 
 

 

"Transitus - Oratorium o życiu i śmierci św. Franciszka z Asyżu" na krakowskim Rynku 
 

Kraków: zakończyły się 
jubileuszowe obchody 800-lecia 
powstania Zakonu franciszkanów 

 
Festyn misyjny na Rynku Głównym w 
Krakowie zakończył  jubileuszowe obchody 
800-lecia powstania zakonu 
Franciszkanów. Przed południem w święto 
jego założyciela - świętego Franciszka z 
Asyżu - w sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
na krakowskich Łagiewnikach kardynał 
Stanisław Dziwisz przewodniczył uroczystej 
Mszy świętej.  
 
W łagiewnickim sanktuarium zgromadzili 
się franciszkanie wszystkich gałęzi zakonu, 
siostry franciszkanki i klaryski oraz 

tercjarze świeccy. Obecni byli 
przedstawiciele innych zgromadzeń 
zakonnych w Krakowie, a także 
przewodniczący Konferencji Wyższych 
Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce 
ks. Tomasz Sielicki TChr i bp Kazimierz 
Gurda, przewodniczący Komisji Episkopatu 
Polski ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego. Przybyli, witani gromkimi 
oklaskami, kard. Franciszek Macharski, 
krakowscy biskupi pomocniczy Jan Zając i 
Józef Guzdek oraz biskupi pochodzący z 
zakonów franciszkańskich: Stanisław 
Padewski OFMCap, Stanisław 
Dowlaszewicz OFMConv, Jan Maculewicz 
OFMConv 

Metropolita krakowski powiedział w homilii, 
że franciszkanie są dla egoistycznego i 
skłóconego świata świadectwem 
prawdziwego braterstwa i 
bezinteresownego poświęcenia. Wezwał 
też franciszkanów do podejmowania 
nowych wyzwań - ubogacania duchowej 
kultury Polski i przypominania Europie o 
chrześcijańskich korzeniach. Kardynał 
Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę, że święty 
Franciszek  z Asyżu jest świadectwem 
tego, jak otwarcie na Boga prowadzi do 
otwartości na drugiego człowieka. Dodał, 
że franciszkanie od wieków prowadzą ludzi 
do Boga poprzez okazywanie im miłości i 
troski. "Ateizm  niesie niebezpieczeństwo 
zapomnienia o miłości i szacunku do 
człowieka" - powiedział metropolita 
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krakowski. Po południu na krakowskim 
rynku występowały franciszkańskie 
zespoły, a pod specjalnymi namiotami 
można było zapoznać się z wydawnictwami 
zakonu.  
 
Wczoraj w Krakowie franciszkanie otworzyli 
dla wszystkich chętnych  klasztory męskie 
w tym mieście. W kilkuosobowych 
grupkach krakowianie do wieczora 
zwiedzali klasztory ojców bernardynów pod 
Wawelem, franciszkanów przy ulicy 
Franciszkańskiej oraz kapucynów na ulicy 
Loretańskiej i reformatów - na 
Reformackiej. Mogli zobaczyć miejsca 
pracy i wypoczynku braci, wejść do 
klasztornej kaplicy, zobaczyć refektarz, 
cele zakonną i zabytkowe klasztorne 
korytarze.  
 
Późnym wieczorem na krakowskim Rynku 
Głównym zostało wykonane "Transitus - 
Oratorium o życiu i śmierci św. Franciszka 
z Asyżu". Wystąpili: Natalia Niemen, 
Jorgos Skolias, Mateusz "Mateo" Otręba, 
krakowska schola franciszkańska oraz chór 
i orkiestra pod dyrekcją Huberta 
Kowalskiego. Utwór został specjalnie 
napisany na 800-lecie Zakonu 
Franciszkanów. Autorką tekstów 
inspirowanych regułą i tekstami św. 
Franciszka jest Beata Mencel. Muzykę 
skomponował wybitny krakowski 
kompozytor, pianista i producent muzyczny 
- Joachim Mencel. Bracia zorganizowali 
także sympozjum naukowe "Franciszkanie: 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 
Kulturotwórcza rola Zakonu 
Franciszkanów".  
 
Światowe uroczystości jubileuszowe 
zakonu franciszkanów odbyły się tuż po 
Wielkanocy w Rzymie i Asyżu. W Polsce 
oraz na misjach m.in. w Afryce, Azji i Ziemi 
Świętej służy około 3 tysięcy polskich 
franciszkanów. Informacyjna Agencja 
Radiowa 

 

 
Święty Franciszek bliski Jezusa 
i dlatego bliski człowiekowi. A  im 
bliższy człowieka, tym bliższy Jezusa.     
                       Kard. Franciszek Macharski 

 
Księdzu Kardynałowi, który jest 
czytelnikiem naszego Biuletynu, 
przesyłamy najlepsze życzenia 
imieninowe, z wdzięcznością w sercu 
za lata biskupiego posługiwania, ale 
także za franciszkańskie świadectwo 
życia, które dał swemu Patronowi 
szczególnie w dniach przejścia do 
Domu Pana Jana Pawła II. 
 
 

Konferencja prasowa o jubileuszu 
franciszkańskim 

 

 Od zbiórki pieniędzy i żywności dla 
ubogich bracia franciszkanie - rozpoczną w 

środę w Krakowie ogólnopolskie obchody 
800-lecia zatwierdzenie reguły zakonnej. 
Kwesta będzie prowadzona przed Galerią 
Krakowską i Centrum Handlowym M1. 
Zebrane pieniądze i żywność zostaną 
przekazane albertynom (jednemu ze 
zgromadzeń powstałych na tzw. trzeciej 
regule św. Franciszka), którzy opiekują się 
ubogimi. 
 

Światowe obchody 800-lecia 
zorganizowano w kwietniu w Asyżu i 
Rzymie. Na obchody do Krakowa 
przyjedzie ok. 600 franciszkanów z całej 
Polski oraz goście z zagranicy m.in. 
kaznodzieja Domu Papieskiego kapucyn 
brat Raniero Cantalamessa. 
 
800 lat temu - w 1209 r. św. Franciszek z 
Asyżu otrzymał od papieża Innocentego III 
ustne zatwierdzenie reguły zakonnej, czyli 
zbioru zasad życia dla siebie i współbraci. 
Z założonego wówczas zakonu wywodzą 
się: Bracia Mniejsi, zwani bernardynami, 
Bracia Mniejsi Konwentualni(franciszkanie 
czarni, konwentualni) i Bracia Mniejsi 
Kapucyni. 
 
- Chcemy przeżyć ten jubileusz w jedności i 
dlatego wszystkie trzy gałęzie zakonu 
organizują go wspólnie - podkreślił rzecznik 
prasowy kapucynów br. Paweł Teperski. W 
czwartek w Wieliczce bracia spotkają się 
na Kapitule Namiotów. To nawiązanie do 
tradycji z czasów Franciszka z Asyżu, który 
raz w roku zapraszał współbraci 
prowadzących ewangelizację w Europie, by 
opowiedzieli o swojej misji. Kilka tysięcy 
braci spało wówczas pod namiotami. 
 
W Wieliczce franciszkanie będą mówić o 
swoich doświadczeniach pracy w parafiach, 
sanktuariach, w Ziemi Świętej, na misjach 
oraz pracy na rzecz ubogich, dzieci ulicy, 
ludzi uzależnionych, ekologii. Zakonnicy 
podkreślają, że jubileusz 800-lecia to nie 
tylko świętowanie. 
 
- Liczymy, że jubileusz pomoże nam 
samym w odnowie, w określeniu wyzwań, 
jakie są przed nami, w przypomnieniu tego, 
co było istotne dla św. Franciszka, tak 
byśmy według jego reguły żyli coraz lepiej - 
powiedział rzecznik prasowy Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych o. Jan Maria 
Szewek. 

"Podczas jubileuszu chcemy przypomnieć, 
że franciszkanie to jeden z najliczniejszych 
zakonów na świecie, który ma bardzo 
szerokie pole działalności. My - tak jak św. 
Franciszek, który nie robił podziałów - 
wychodzimy do każdego, niezależnie od 
statusu materialnego czy światopoglądu. 
Chcemy rozmawiać z ludźmi, bo dialog i 
szacunek dla każdego pozwala wiele 
osiągnąć, czego dowodem jest obecność 
franciszkanów w Ziemi Świętej i opieka nad 
Grobem Bożym. Nie wychodząc do ludzi, to 
jakbyśmy oddawali ich w ręce sekt i innych 
ruchów religijnych, które nie zawsze na 
pierwszym miejscu stawiają dobro 
człowieka" - mówił rzecznik prasowy 
bernardynów o. Juwenalis Andrzejczak. 
 
Historii zakonu franciszkanów oraz jego roli 
w Kościele i w życiu społecznym 
poświęcona będzie sesja naukowa 
zorganizowana w piątek w auli AGH. 
 
Atrakcją jubileuszu będzie mecz (1 
października wieczorem) między 
reprezentacją franciszkanów i krakowskimi 
oldboyami z drużyn Cracovii, Wisły i 
Hutnika. Na stadionie KS Nadwiślan 
zakonnicy zmierzą się z piłkarskimi 
sławami m.in. z Arturem Sarnatem, 
Kazimierzem Moskalem, Markiem 
Koźmińskim, Mirosławem Szymkowiakiem, 
Jerzym Kowalikiem i Kazimierzem 
Węgrzynem. Z okazji jubileuszu oo. 
kapucyni wydali "Franciszkański Kraków", 
czyli przewodnik po 10 klasztorach 
franciszkańskich w Małopolsce. W sobotę 
w towarzystwie braci będzie można 
zwiedzić cztery krakowskie klasztory: przy 
ul. Franciszkańskiej, Loretańskiej, 
Bernardyńskiej i Reformackiej. 
 
Franciszek z Asyżu zmarł 3 października 
1226 r. W klasztorach franciszkańskich na 
pamiątkę tego dnia odprawiane są 
specjalne nabożeństwa. W sobotni wieczór 
na Rynku Głównym wykonany zostanie 
spektakl muzyczny - oratorium "Transitus", 
opowiadające o życiu i śmierci św. 
Franciszka, z tekstami i muzyką Beaty i 
Joachima Menclów. Wystąpią m.in. Natalia 
Niemen, Jorgos Skolias, dziecięcy zespół 
"Promyczki" i krakowska schola 
franciszkańska. 
 
Obchody 800-lecia reguły franciszkańskiej 
zakończy msza św. odprawiona w niedzielę 
przez metropolitę krakowskiego kard. 
Stanisława Dziwisza w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Po 
południu na Rynku wszystkie gałęzie 
zakonu będą prezentować swoją 
działalność misyjną 
 
W Polsce jest dziesięć prowincji 
franciszkańskich, które liczą ok. 3 tys. 
braci. Zakonnicy pracują na misjach, a w 
kraju prowadzą domy pomocy społecznej, 
hospicja, ośrodki rehabilitacji dla dzieci i 
młodzieży oraz ośrodek leczenia 
uzależnień.          Polska Agencja Prasowa 
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  Wiadomości krajowe 

 

Sympozjum przełożonych 
zakonnych na Jasnej Górze 

 
Raz na trzy lata w narodowym 
Sanktuarium na Jasnej Górze spotykają 
się wszyscy przełożeni wyżsi żeńskich i 
męskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, 
reprezentujący wszystkie rodzaje życia 
konsekrowanego w naszym kraju i ok. 40 
tys. kobiet i mężczyzn, którzy tą drogę 
życia współcześnie podejmują. W tym roku 
sympozjum, zorganizowane dla ponad 350 
przełożonych, odbędzie się w dniach 6-9 
października i będzie poświęcone 
tematowi: Tożsamość życia 
konsekrowanego w kontekście procesów 
laicyzacyjnych Polsce. 
 
Celem organizatorów sympozjum jest 
pogłębienie dialogu wśród osób 
konsekrowanych w jaki sposób 
organizować życie wewnętrzne wspólnot 
oraz posługę i duszpasterstwo, biorąc pod 
uwagę przemiany zachodzące w ostatnich 
latach w polskim społeczeństwie. Dlatego 
w programie spotkania bardzo dużo czasu 
przeznaczono na dyskusję i wymianę 
doświadczeń.   

Z uczestnikami sympozjum 
spotkają się nuncjusz apostolski w  Polsce 
abp Józef Kowalczyk oraz przewodniczący 
Konferencji Episkopatu abp Józef Michalik. 
Stolicę Apostolską reprezentować będzie 
salezjanka S. Enrica Rosanna, 
podsekretarz Kongregacji ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego. Siostra Enrica 
sprawuje najwyższą wśród kobiet funkcję 
w Kościele katolickim. Wykładowcami 
podczas sympozjum będą miedzy innymi 
profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 
ks. prof. Marek Starowieyski oraz prof. 
Krzysztof Koseła.    

Na portalu internetowym www.zycie-
zakonne.pl codziennie będą zamiesz-
czane relacje z przebiegu sympozjum, w  
tym dźwiękowy zapis wygłoszonych 
konferencji. Zapraszamy czytelników 
Biuletynu do śledzenia przebiegu 
spotkania naszych przełożonych.       

Kamilianie wprowadzili Relikwie 
św. Faustyny do Centrum Zdrowia 

Matki Polki w Łodzi 
 
25 września podczas uroczystego 
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego do 
kaplicy w Instytucie Centrum Zdrowia 
Matki Polki zostały uroczyście wniesione 
relikwie św. siostry Faustyny patronki 
Łodzi. Relikwie zostały sprowadzone od 
sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z 
podkrakowskich Łagiewnik.                      
Po nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego 

przy wystawionym Najświętszym 
Sakramencie została odprawiona Msza 
św. podczas której słowo Boże o siostrze 
Faustynie wygłosił o. Tomasz Bajda, który 
również przewodniczył Mszy św. Całość 
zakończyliśmy ucałowaniem relikwii św. s. 

Faustyny.               Za: www.kamilianie.eu.  

 
Pielgrzymka studentów 

Uniwersytetu Jana Pawła II do 
Kalwarii Zebrzydowskiej  

 
Październik jest miesiącem, który dla 
środowisk akademickich oznacza początek 
kolejnego roku pracy i zdobywania wiedzy. 
Na kilka dni przed jego rozpoczęciem 
kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa w 
Kalwarii Zebrzydowskiej spotkała się 
społeczność Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. Uczelnia ta 
rozpoczyna swój pierwszy rok 
funkcjonowania właśnie jako Uniwersytet 
(status uczelni został zmieniony przez 
Papieża Benedykta XVI w czerwcu 2009 
roku), który kontynuuje działalność 
Papieskiej Akademii Teologicznej. 
 
Kalwaria Zebrzydowska to jedno z miejsc 
kojarzonych z osobą Papieża Polaka. 
Dlatego też trudno się dziwić, że jest to 
również miejsce do którego pielgrzymuje 
wspólnota uczelni noszącej imię Jana 
Pawła II. Do tej wspólnoty zalicza się także 
WSD Towarzystwa Salezjańskiego. 

 
Dnia 30 września odbyła się I Pielgrzymka 
Uniwersytetu Papieskiego, która jest 
kontynuacją wieloletniej tradycji Akademii. 
Uczestniczyły w niej wspólnoty 
seminaryjne, które funkcjonują w ramach 
tejże uczelni oraz inni studenci tak świeccy 
jak i osoby życia konsekrowanego wielu 
zgromadzeń żeńskich. 
 
Spotkanie rozpoczęła konferencja, którą 
wygłosił ks. dr hab. Dariusz Kasprzak, a 
której temat dotyczył konstytuowania stanu 
kapłańskiego w Kościele zwłaszcza w 
pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Po 
jej zakończeniu rozpoczęła się Eucharystia 
pod przewodnictwem Rektora 
Uniwersytetu Papieskiego ks. prof. dr hab. 
Jan Macieja Dyducha, podczas której 

homilię wygłosił ks. dr Włodzimierz 
Skoczny. Następnie po dłuższej przerwie 
wszyscy zgromadzeni udali się na Dróżki 
Kalwaryjskie, aby odprawić Drogę 
Krzyżową kończącą pielgrzymkę. 
 
Dla Wspólnoty Teologicznej był to 
niezwykle cenny czas refleksji, wspólnej 
modlitwy i spotkania się z innymi 
seminarzystami. Kuba Maciejewski SDB 
Za: www.salezjanie.pl, zdjęcie za 
www.pijarzy.pl  

Werbistowskie Centrum Młodych w 
Chludowie 

Decyzją zarządu Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Słowa Bożego od 1 
września br w Chludowie k. Poznania 
powstało Werbistowskie Centrum Młodych 
(WCM „TABOR”). Odpowiedzialnymi za 
WCM zostali o. Damian Piątkowiak, SVD i 
o.Tomasz Bujarski, SVD. Intencją 
powołania WCM jest stworzenie ośrodka, 
w którym młodzi ludzie z całej Polski, w 
sposób szczególnych ze wspólnot 
parafialnych prowadzonych przez 
Werbistów, będą mogli znaleźć dla siebie 
ciekawą propozycję formacji swojej wiary. 
WCM to dom, w którym młody człowiek 
znajdzie kapłanów i innych młodych, 
gotowych do towarzyszenia mu w 
poszukiwaniu jego drogi życia i w 
znalezieniu odpowiedzi na nurtujące go 
pytania. To przede wszystkim miejsce, w 
którym znajdzie żywego Boga i wspólnotę 
próbująca kroczyć Jego śladami, która 
chce dzielić się doświadczeniem swej 
wiary. Za: www.werbisci.pl. 

 
Krakowskie Dni Misyjne u karmeli-

tów w Krakowie-Śródmieściu 
 
 W dniu liturgicznego święta św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus - patronki misji, 1 
października 2009 r. w Klasztorze 
Karmelitów Bosych w Krakowie-
Śródmieściu, odbyło się coroczne 
spotkanie misyjne o charakterze 
modlitewnym, zorganizowane przez 
Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie z ks. 
dyrektorem Tadeuszem Dziedzicem na 
czele i Biuro Misyjne Karmelitów Bosych. 
 
O godz. 17.00 siostry i bracia z wielu 
zgromadzeń misyjnych, licznie 
zgromadzeni wierni i sympatycy misji, 
modlili się rozważając tajemnice 
różańcowe, po czym wysłuchali świadectw 
misjonarzy z Afryki. O godz. 18.00 Mszy 
Świętej w intencji misji przewodniczył ks. 
bp Jan Zając, sufragan krakowski. On też 
wygłosił homilię, nawiązując do różnych 
form „bycia misjonarzem”, rozpoczynając 
od ukrytego życia mniszek karmelitanek 
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bosych na odległym kole podbiegunowym, 
po konkretną działalność czynnych 
misjonarek w Afryce. Wszystko to, wg ks. 
Biskupa, ma się wpisywać w proces 
duchowego rozwoju na drodze dziecięctwa 
duchowego, czyli bezgranicznego 
zawierzenia Bogu jako najlepszemu Ojcu, 
ukazanego nam tak wspaniale na 
przykładzie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Za: Karmelici Bosy.  

Misjonarze Oblaci Maryi 
Niepokalanej:  Propozycja Różańca 

misyjnego dla dzieci 

Rozpoczynając miesiąc różańcowy 
Benedykt XVI polecił  intencję misyjną: 
„aby cały lud Boży, któremu Chrystus 
polecił iść i głosić Ewangelię całemu 
stworzeniu, poczuwał się do 
odpowiedzialności za misję i uważał ją za 
najważniejszą posługę, jaką może 

ofiarować ludzkości”. Misjonarze Oblaci 
pragną zachęcić w tym miesiącu do 
szczególnej modlitwy za misje i 
misjonarzy, a także prosić Chrystusa o 
nowe powołania kapłańskie, zakonne, 
oblackie i misyjne. Dlatego też zamieścili 
na swojej stronie propozycję różańca 
misyjnego dla dzieci. Pełny tekst rozważań 
do „różańca misyjnego” można pobrać na: 
www.oblaci.pl. 

 (…) 

 
 

   

  Wiadomości zagraniczne  
 

 
Benedykt XVI: pozdrowienie dla 

polskich franciszkanów 
 

Na zakończenie południowego spotkania 
na Anioł Pański 4 października Benedykt 
XVI szczególnie pozdrowił franciszkanów 
świętujących 800-lecie zatwierdzenia 
reguły św. Franciszka z Asyżu. „Bardzo 
serdecznie pozdrawiam Polaków. 
Wspominając świętego Franciszka, 
szczególnie pozdrawiam dzisiaj wspólnoty 
franciszkanów, którzy świętują w Krakowie 
osiemsetlecie zatwierdzenia „reguły 
zakonnej” i ich charyzmatu."  
 
"Módlcie się ze mną, by wiernie trwali w 
miłości Chrystusa ubogiego, czystego i 
posłusznego, niosąc ludziom ewangeliczną 
radość. Całej rodzinie franciszkańskiej i 
wam wszystkim z serca błogosławię”. Za: 
Radio Watykańskie 
 

Poświęcenie kościoła redemptorys-
tów w Kemerowie na Syberii 

 
Ks. bp Józef Wert, ordynariusz diecezji 
nowosybirskiej, poświęcił kościół w 
Kemerowie na Syberii. Uroczystość odbyła 
się w niedzielę, 27 września. W liturgii 
uczestniczył nuncjusz apostolski abp 
Antonio Mennini. Obecni byli również 
wikariusz prowincjała o. Piotr Chyła CSsR 
oraz ks. Józef Kubicki TChr, dyrektor Biura 
Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie 
przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu 
Polski. 
 

W uroczystości wzięli udział także 
przedstawiciele Kościoła Prawosławnego i 
muzułmanów. Parafię pw. Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny w 
Kemerowie na Syberii prowadzą 

redemptoryści. Kościół wzniesiono dzięki 
pomocy wielu katolików z Polski i świata 
 

Śluby wieczyste pierwszego 
Kameruńczyka, marianina 

 
W sobotę 26 września 2009 r. w 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Atoku, 
br. Yves Oumarou MIC, złożył śluby 
wieczyste w Zgromadzeniu Księży 
Marianów. Dla wszystkich misjonarzy 
mariańskich pracujących w Afryce – w 
Kamerunie i w Rwandzie – ten dzień 
będzie zapamiętany na długo. Oto w roku, 
w którym mija 100 lat od odnowienia 
Zgromadzenia, w 25. rocznicę obecności 
marianów w Rwandzie i po 10. latach od 
rozpoczęcia  posługi w Kamerunie, 
marianie cieszą się darem powołania do 
wspólnoty zakonnej pierwszego 
Kameruńczyka. Yves Oumarou pochodzi z 
miejscowości Betare-Oya w diecezji 
Bertoua (ok. 300 km od Atoku), w której 
mieszkają i pracują polskie siostry 
michalitki i polscy księża. Jego powołanie 
zrodziło się dzięki ich ofiarnej pracy, dzięki 
ich modlitwom i świadectwie życia. To 
właśnie tam, w Betare-Oya, Yves spotkał, 
jako pierwszego marianina, ks. Franciszka 
Filipca MIC.  

Uroczystej mszy św., podczas której Yves 
Oumarou poprzez profesję wieczystą 
złączył się ze Zgromadzeniem, 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
Eugeniusz Zarzeczny MIC, wiceprowincjał 
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży 
Marianów. Marianie w Kamerunie, są mu 
wdzięczni za bezpośrednie przygotowanie 
Yves’a do ślubów wieczystych i za 
rekolekcje, jakie wygłosił dla niego oraz 
pozostałych naszych kleryków: Dominika 
Iyamuremye, MIC i Aleksandra Gasigwa 
MIC; dziękują również za świadectwo 
braterskiego życia. Profesję wieczystą 
Yves’a przyjął ks. Franciszek Filipiec MIC.  

(…) Po mszy św. neoprofes przyjmował 
gratulacje i życzenia od uczestników 
uroczystości, po czym zaproszeni goście 
udali się na przygotowaną agapę, której 
specjalnością był, wpierw podgotowany, a 
później uwędzony baranek w całości oraz 

tort. Była również okazja do wspólnych 
rozmów i spotkań. Pogoda też dopisała. 
Było słonecznie i upalnie przez cały dzień. 
Dopiero pod wieczór od strony Abong-
Mbangu przyszła tropikalna burza z 
piorunami, która „odświeżyła” powietrze 
(ale to normalne o tej porze roku – wszak 
obecnie mamy porę deszczową).  

Dar profesji wieczystej Yves’a Oumarou 
MIC jest znakiem Bożego 
błogosławieństwa dla  marianów 
pracujących na kontynencie afrykańskim. 
Bóg wynagradza ich pracę i pozwala im już 
teraz cieszyć się jej owocami, zachęcając 
nas jednocześnie, aby nie ustawali w 
oddawaniu siebie Chrystusowi i Kościołowi 
za wzór mając Niepokalaną Matkę. ks. 
Grzegorz Myłek MIC misja Ngoya, 
Kamerun                     Za: www.marianie.pl 

Polscy dominikanie zainaugurowali 
rok akademicki w Nowym Jorku 

 
Wonder and knowledge" to tytuł 
konferencji poświęconej początkom świata 
w nauce i filozofii oraz roli zadziwienia w 
rozwoju nauki, zorganizowanej 30.09 przez 
dominikańskie duszpasterstwo 
akademickie na Uniwersytecie Columbia w 
Nowym Jorku. Było to pierwsze spotkanie 
z cyklu wykładów otwartych, 
przygotowywanych na bieżący rok 
akademicki przez katolickie 
duszpasterstwo Columbii wspólnie z 
nowojorskim oddziałem ruchu 
Communione e Liberazione. Swoje 
odczyty wygłosili dwaj paneliści: prof. 
Marco Bersanelli, astrofizyk z Uniwersytetu 
Mediolańskiego oraz ks. prof. Michał 
Heller, filozof z Uniwersytetu Papieskiego 
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im. Jana Pawła II w Krakowie, laureat 
nagrody Templetona w 2008 roku. (…). 
 
Duszpasterstwo katolickie na Columbii, 
oferujące możliwość zaangażowania w 
życie Kościoła studentom i profesorom 
jednego z najważniejszych ośrodków 
akademickich w Stanach Zjednoczonych, 
jest częścią posługi sprawowanej przez 
polskich dominikanów z klasztoru pw. 
Miłosierdzia Bożego na zaproszenie 
poprzedniego arcybiskupa Nowego Jorku, 
kard. Edwarda Egana. Aktualnie w domu, 
erygowanym w 2003 roku, mieszka 6 
braci: pełniący funkcję proboszcza parafii 
Notre Dame o. Andrzej Fornal, 
współpracujący z nim o. Romuald Jędrejko 
i o. Wojciech Morawski, oraz duszpasterze 
akademiccy – o. Jacek Kopera, o. Marek 
Pieńkowski i o. Łukasz Miśko. Do klasztoru 
Bożego Miłosierdzia asygnowani są 
również trzej polscy bracia posługujący w 
innych miejscach Stanów Zjednoczonych: 
ojcowie Jacek Buda i Maciej Okoński z 
Providence Academy w Minneapolis oraz 
o. Marcin Mańkowski, proboszcz w 
miasteczku Polonia w stanie Wisconsin. 
Zainteresowanych naszą pracą 
zapraszamy na stronę nowojorskiego 
klasztoru www.ndparish.org, polecamy 
również lekturę notatek z podróży 
amerykańskiej o. Pawła Kozackiego 
(www.dominikanie.pl/notatki_z_Ameryki_.p
hp).  
 

Dramat Tsunami na Samoa 
 
Ks. Petelo Vito Pau, dyrektor wspólnoty 
salezjańskiej z Alafua, w pobliżu Apia, 
stolicy Zachodniego Samoa, informuje, że 
wszyscy salezjanie i Córki Maryi 
Wspomożycielki ocaleli po przejściu 
tsunami, co miało miejsce o godz. 16.48 
miejscowego czasu w dniu 29 września. 

Fale o wysokości 1.5 metrów zostały 
wywołane trzęsieniem ziemi (8,3 stopnia w 
skali Richtera) z epicentrum około 190 
kilometrów na południowy-wschód od 
Samoa, sięgając głębokości 33 kilometrów. 
 
Z informacji dowiadujemy się, że na 
Zachodnich Samoa i Samoa 
Amerykańskich oraz na wyspie 
Niuatoputapu na archipelagu Tonga śmierć 
poniosły setki osób, ale te liczby mogą 
wzrosnąć z powodu wielu osób 
zagubionych. W związku z tsunami alarm 
ogłoszono także na Wybrzeżu 
Australijskim, Nowej Zelandii, terytorium 
Paupy-Nowej Gwinei i na Hawajach, ale 
później został odwołany przez władze. Za: 
www.salezjanie.pl 
 

Pijar opowiada o powodzi w Manilii 
na Filipinach 

 
Ulewne deszcze jakie nawiedziły pod 
koniec września Filipiny sprowadził sztorm 
tropikalny Ketsana. Ocenia się, że jest to 
najgorsza powódź, jaka nawiedziła Filipiny 
od ponad 40. lat. Poniżej nadesłana relacja 
z pijarskiego kościoła w Novaliches: "Ten 
dzień wydawał się jak każdy inny. 
Wyszedłem z domu o 5.20, aby odprawić 
Mszę św. u sióstr. Wprawdzie trochę 
padało, ale nie dużo.Po Mszy odmówiliśmy 
wspólnie Jutrznię, zjadłem śniadanie i jak 
co dzień wracałem do domu. Teraz padało 
mniej niż jak wychodziłem.  
 
Wydawało się, że burza już przeszła. Gdy 
przyszedłem do domu spotkałem juniorów, 
którzy, jak w każdą sobotę, przygotowywali 
się do wyjścia do naszego kościoła w 
Novaliches, był to dla nich dzień 
katechezy. Była 9 przed południem, gdy 
zaczęło lać na dobre. Ulice zmieniły się w 
rzeki. Prąd porwał ze sobą niektóre kosze 

na śmieci. Tak padało i padało przez całe 
przedpołudnie. W końcu przerwano 
dostawę elektryczności a wiadomości, 
jakie zaczęły dochodzić nie były zbyt 
optymistyczne.  
   
W naszym kościele w Novaliches nasi 
juniorzy musieli przerwać zajęcia 
katechetyczne i zaczęli pomagać osobom, 
które znalazły się w niebezpieczeństwie 
przez rwące wody.  
   
Kościół zmienił się w schronisko dla 
poszkodowanych, więc nasi juniorzy nie 
mogli wrócić do domu i spędzili całą noc 
na miejscu. Kościół był wypełniony ludźmi. 
Wielu z nich modliło się na różańcu, inni 
rozmawiali, a dzieci biegały i niewinnie się 
bawiły. Kościół był bardziej przepełniony 
nić normalnie w niedzielę. I chociaż 
następnego dnia rzeczywiście wypadała 
niedziela proboszcz odwołał wszystkie 
Msze, bo kościół, w takich okolicznościach, 
nie nadawał się do tego. (…)  
 
Nasi juniorzy przygotowali posiłek dla 
wszystkich osób, które spędziły noc w 
kościele, a niektórzy, ponieważ stracili 
wszystko, nawet swoje domy, musieli 
zatrzymać się w innym budynku aż do 
znalezienia jakiegoś innego rozwiązania. 
Wielu z naszej parafii straciło życie. 
Między innymi, a mamy nadzieje, że to 
koniec tragedii, jeden z naszych 
ministrantów. Niektóre z naszych kaplic 
całkowicie przestały istnieć. Jak powiedział 
jeden z juniorów, nie pozostało nic, poza 
„murem” Świątyni Jerozolimskiej. 
Oczywiście ten tropikalny huragan, zwany 
Ketsana lub Ondoy, pozostawił nie tylko 
zniszczenia materialne, ale pozostawił też 
niezatarty ślad u wielu Filipińczyków. Niech 
nas Chrystus nadal wspomaga". Opowia-
dał o. Jesús Lacarra Za: www.pijarzy.pl. 

     

  Zapowiedzi wydarzeń 

 
 

Konferencja prasowa przed kanonizacją: O. Damiana de Veuster - patrona odrzuconych 
 

11 października br. w Rzymie zostanie 
kanonizowany bł. Damian de Veuster, 

znany jako o. Damian z Molokai lub Apostoł 
Trędowatych. Przy okazji tej kanonizacji, 
chcemy przyjrzeć się, jakie są przestrzenie 
„współczesnego trądu” i jak Kościół w 
Polsce pomaga odrzuconym. Będzie o tym 
mówić m.in. s. Jolanta Glapka, zwana 
Matką Jolantą od narkomanów.  
 
Na konferencji prasowej 5 października br., 
która będzie miała miejsce w Sekretariacie 
Konferencji Episkopatu Polski o godz. 
11.00, przedstawimy postać o. Damiana, 
który jest szerzej znany zwłaszcza 
starszemu pokoleniu kapłanów, a dla wielu 
był inspiracją do podjęcia misyjnej drogi 
powołania. Ten belgijski kapłan przez 15 lat 
posługiwał wśród chorych na trąd. Zmarł 
zarażony chorobą w wieku 49 lat. Ojciec 
Damian jest patronem chorych na trąd, 

AIDS i wszystkich odtrąconych.  
 
Zaprezentujemy także Zgromadzenie 
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, z 
którego wywodził się Apostoł Trędowatych, 
a które w Polsce istnieje od 1983 r. W 
konferencji weźmie udział przełożony 
Polskiej Prowincji Zgromadzenia 
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, o. 
Andrzej Łukawski, a także o. Zdzisław 
Świniarski.  
 
Bł. Damian, Józef de Veuster, urodził się 3 
stycznia 1840 roku w Tremeloo w Belgii. 
Mając 19 lat wstąpił do Zgromadzenia 
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Przed 
ukończeniem studiów teologicznych 
wyjechał na wyspy Hawajskie i tam 
otrzymał święcenia kapłańskie. W 1873 
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roku dobrowolnie podjął pracę wśród 
trędowatych na wyspie Molokai. Tam był 
dla swoich trędowatych nie tylko kapłanem, 
ale i stolarzem, lekarzem, pielęgniarzem a 
nawet grabarzem. Pod koniec 1874 roku 
pisze w jednym ze swoich listów: „Przez łzy 
sieję ziarno między moimi trędowatymi. Od 
rana do wieczora żyję wśród wstrząsającej 
potrzeby cielesnej i duchowej". W roku 

1884 następuje to, czego się spodziewał i z 
czym się liczył: również on jest już 
trędowatym. Może teraz powiedzieć do 
swoich wiernych - my trędowaci! Będąc już 
trędowatym 9 listopada 1887 roku pisze: 
„Uważam się za najszczęśliwszego 
misjonarza świata. Stoję już nad grobem. 
Taka jest wola Boża, a ja umieram na tę 
samą chorobę, co moi trędowaci. Jestem 

bardzo szczęśliwy i radosny". Po 15 latach 
samotnej posługi pośród swoich chorych, 
sam zarażony trądem, zmarł w 
Poniedziałek Wielkiego Tygodnia 15 
kwietnia 1889 roku, wypowiadając słowa: 
"O, jak dobrze jest żyć i umierać jako 
dziecko Najświętszych Serc 

 

   

  Witryna tygodnia 

 
 
  

25 lat Miesięcznika „Jasna Góra” 
 
„Jasna Góra”- przez wiele lat miesięcznik, 
obecnie ukazuje się co dwa miesiące - 
weszła w drugie ćwierćwiecze istnienia. 
Jak każde czasopismo ma swoją historię, 
która w tym przypadku rozpoczyna się w 
1982 r. Wtedy to - obecnie nieżyjący już - 
o. Rufin Abramek, profesor biblista 
otrzymał zadanie zorganizowania zespołu 
redakcyjnego i rozpoczęcie wydawania 
pisma. W tamtych czasach konieczne było 
uzyskanie zezwolenia władz państwowych 
i, jak się okazało, było to zadanie 
najtrudniejsze. Po wielu staraniach i 
miesiącach oczekiwań Ojcowie Paulini 
uzyskali zgodę na wydawanie 
miesięcznika „Jasna Góra”, z 
zastrzeżeniem, że jego nakład nie będzie 
przekraczał 3,5 tys. egzemplarzy. 
Znamienne, że zezwolenie wydano 11 
czerwca 1983 r., czyli w przeddzień 
drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do 
Ojczyzny.  
 
W pierwszym numerze, datowanym na 
listopad 1983 r., o Rufin Abramek nakreślił 
aktualny do dzisiaj program pisma. „’Jasna 
Góra’ pragnie być listem, który przychodzi 
z Domu Matki Narodu z wieściami o tym, 
co słychać we wspólnym Domu Polaków. 
Życie Sanktuarium, wydarzenia, znaki 
ważne dla Ojczyzny, pielgrzymki i 

pielgrzymi... o tym wszystkim chcemy was 
informować” - pisał pierwszy redaktor 
naczelny. Pismo, tak jak wszystkie tytuły 
prasowe, było kontrolowane przez 
cenzurę. W pierwszych siedemdziesięciu 
numerach można znaleźć ślady 315 
ingerencji cenzorskich, czyli mówiąc 
dokładniej - fragmentów artykułów 
usuniętych przez Urząd Kontroli Prasy. 
Jak obrazowo napisał poeta Marian 
Stanisław Hermaszewski, te cięcia dziwnie 
upodobniły prasowe dzieło Maryi do Jej 
Oblicza.  
 
Wciągu ćwierćwiecza funkcję redaktora 
naczelnego pełnili (po śmierci o. Rufina 
Abramka): o. Zachariasz Jabłoński, 
następnie o. Dominik Łuszczek, o. 
Kazimierz Maniecki i od lipca 2005 r. do 
chwili obecnej - o. Robert Jasiulewicz. 
Indywidualności i pomysły kolejnych 
„głównodowodzących” przemiany 
polityczno-społeczne w kraju, a także 
nowoczesne możliwości wydawnicze 
sprawiały, że pismo zmieniało swoją 
zawartość i szatę graficzną. 
Przeobrażając się zewnętrznie, pozostało 
jednak wierne zasadniczym założeniem, 
zawartym zarówno w tekście 
programowym pierwszego redaktora 
naczelnego, jak i w swoim tytule. „Jasna 
Góra” to tytuł najprostszy z możliwych, a 
jednocześnie jakże bogaty w treść. „Tytuł 
ten jest ogromny jak samo Sanktuarium 

Jasnogórskiej Matki Kościoła i to 
wszystko, co się z nim wiązało przez 
stulecia”- czytamy w jednym z pierwszych 
tekstów na łamach pisma.  
 
25 roczników „Jasnej Góry” to 
nieprzebrane bogactwo informacji, 
dokumentów i świadectw, a także homilii, 
rozważań i modlitw. Na jej łamach 
znajdziemy także wiersze, fragmenty 
prozy i pieśni, nie sposób nie wspomnieć 
o znakomitych zdjęciach. Z biegiem lat do 
jasnogórskiego czasopisma dołączyła 
medialna konkurencja - w jak najbardziej 
pozytywnym znaczeniu tego słowa - w 
postaci Radia Jasna Góra oraz 
dynamicznej strony internetowej 
sanktuarium, ale pismo zachowało swoją 
indywidualność niczym nieporównywalną 
specyfikę i wagę słowa drukowanego.  
 
W najnowszym numerze o. Robert 
Jasiulewicz, redaktor naczelny pisma, 
zaprasza do udziału - osobiście lub przez 
pisane listy, refleksje i świadectwa - w 
sympozjum czytelniczym, które z okazji 
jubileuszu odbędzie się w dniach 25-26 
września br. na Jasnej Górze. Spotkanie 
to pozwoli przyjrzeć się dorobkowi 
ćwierćwiecza oraz ukierunkować wspólne 
działania ku przyszłości Za: Tygodnik 
Katolicki 'Niedziela' nr 39, 27 IX 2009 r..  

 
 

     

  Refleksja tygodnia 

 
 

Benedykt XVI do Rodziny Franciszkańskiej 
 
Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI do Rodziny Franciszkańskiej z okazji 800-lecia zatwierdzenia „Protoreguły” 

św. Franciszka, Castel Gandolfo, 18 kwietnia 2009 r. 
 
 
Drodzy Bracia i  Siostry z  Rodziny 
Franciszkańskiej!  
 
Z wielką radością witam Was wszystkich, 
zgromadzonych z tej szczęśliwej 
i historycznej okazji: rocznicy 
zatwierdzenia przez papieża Innocentego 
III „Protoreguły” św. Franciszka. Od 

tamtego wydarzenia minęło osiemset lat 
i owa gromadka braci stała się wielką 
rodziną, która rozrosła się na cały świat, 
a Wy ją tutaj dzisiaj godnie 
reprezentujecie. Ostatnie dni spędziliście 
w Asyżu na spotkaniu, które nazwaliście, 
odwołując się do swoich początków, 
Kapitułą Namiotów. A po zakończeniu tego 

niezwykłego wydarzenia przybyliście 
wszyscy do Signora Papy, jak 
powiedziałby Wasz seraficki Założyciel.  
Witam Was bardzo gorąco: Braci 
Mniejszych trzech obediencji, którymi 
kierują ich ministrowie generalni (jednemu 
z nich, ojcu José Rodriguez Carballo, 
dziękuję za miłe słowa), członków 
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Trzeciego Zakonu z ich ministrem 
generalnym, siostry franciszkanki oraz 
członków świeckich instytutów 
franciszkańskich, a także, wiedząc, że są 
one tutaj obecne w sposób duchowy, 
pozdrawiam siostry klaryski, tworzące „II 
Zakon”. Jestem szczęśliwy, że mogę 
przywitać franciszkańskich biskupów, 
a szczególnie gorąco pozdrawiam księdza 
biskupa Domenico Sorrentino, biskupa 
Asyżu. Reprezentuje on Kościół asyski, 
ojczyznę Franciszka i Klary, a w sensie 
duchowym wszystkich franciszkanów. 
Wiemy, jak ważna była dla Franciszka 
wieź z ówczesnym biskupem Asyżu, 
biskupem Guido, który rozeznał charyzmat 
Franciszka i był dla Świętego oparciem. To 
właśnie biskup Guido zaznajomił 
Franciszka z kardynałem Janem z opactwa 
św. Pawła, który potem przedstawił go 
papieżowi, przyczyniając się do 
zatwierdzenia Reguły. Charyzmat 
i Instytucja budują Kościół zawsze razem, 
wzajemnie się uzupełniając. 
 Cóż mam Wam powiedzieć, drodzy 
Przyjaciele? Przede wszystkim chciałbym 
razem z Wami podziękować Bogu za całą 
tę drogę, którą Was poprowadził, 
obsypując Was swoimi dobrodziejstwami. 
A jako Pasterz całego Kościoła, chciałbym 
Mu podziękować za ten cenny dar, jakim 
Wy sami jesteście dla całego ludu 
chrześcijańskiego. Z małego strumyka, 
wytryskującego u stóp góry Subasio, 
powstała wielka rzeka, która odegrała 
ogromną role w rozpowszechnianiu 
Ewangelii na całym świecie. A wszystko 
zaczęło się od nawrócenia Franciszka, 
który, za przykładem Jezusa, „ogołocił 
samego siebie” (por. Flp 2,7) i, poślubiając 
Panią Biedę, stał się świadkiem 
i zwiastunem Ojca, który jest w niebie.  
 
Do Biedaczyny można bezpośrednio 
odnieść niektóre fragmenty, które apostoł 
Paweł stosuje do siebie, i do których 
chętnie wracam w Roku Świętego Pawła: 
„Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby 
żyć dla Boga: razem z Chrystusem 
zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już 
nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. 
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak 
obecne życie moje jest życiem wiary 
w Syna Bożego, który umiłował mnie 
i samego siebie wydał za mnie” (Gal 2,19-
20) oraz „Odtąd niech już nikt nie sprawia 
mi przykrości: przecież ja na ciele swoim 
noszę blizny, znamię przynależności do 
Jezusa” (Gal 6,17). 
  
Franciszek w doskonały sposób podążył 
śladami Pawła i rzeczywiście mógł razem 
z nim powiedzieć: „Dla mnie bowiem żyć -
 to Chrystus” (Flp 1,21). Doświadczył mocy 
łaski Bożej i w pewnym sensie umarł 
i zmartwychwstał. Cały jego majątek 
z przeszłości, wszelkie powody do dumy, 
wszelkie zabezpieczenia – wszystko stało 
się „stratą” w chwili spotkania 
z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym 
Jezusem (por. Flp 3,7-11). Nieomal trzeba 
było, by wtedy wszystko porzucił - bo 
inaczej nie mógłby doświadczyć obfitości 
otrzymanego daru. Ten dar jest tak wielki, 
że wymaga całkowitego ogołocenia, ale 
i ono nie wystarcza: ten dar jest wart tego, 

by człowiek nim obdarowany przeżywał 
całe swoje życie „według Ewangelii 
Świętej”.  
 
I oto dochodzimy do wątku, który 
z pewnością stanowi serce naszego 
dzisiejszego spotkania. Wyraziłbym go tak: 
„Ewangelia regułą życia”. „Reguła i życie 
Braci Mniejszych polega na zachowaniu 
Świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa 
Chrystusa” – te oto słowa umieścił św. 
Franciszek na początku Reguły 
Zatwierdzonej. Widział on siebie całkowicie 
w świetle Ewangelii. Na tym polega jego 
charyzmat i jego nieprzemijająca 
aktualność. Tomasz z Celano wspomina, 
że Biedaczyna „Jezusa nosił w sercu, 
Jezusa na ustach, Jezusa w uszach, 
Jezusa w oczach, Jezusa na rekach, 
Jezusa w całym ciele. (...) Po wielokroć, 
gdy szedł drogą, rozmyślając i śpiewając 
o Jezusie, zapominał o podróży i wszystkie 
żywioły zapraszał do pochwały Jezusa” (1 
Cel.,II,9, 5 i 7,115: Źródła, 115). W ten 
sposób Biedaczyna stał się żywym 
aniołem, potrafiącym przyciągać do 
Chrystusa ludzi każdej epoki - a zwłaszcza 
młodych, którzy wolą radykalizm od 
półśrodków. Biskup Asyżu Guido, a potem 
papież Innocenty III dostrzegli w decyzji 
Franciszka i jego towarzyszy ewangeliczną 
autentyczność, i potrafili podtrzymać ich 
zapał, kierując się również dobrem 
Kościoła.  
 
Przychodzi mi teraz na myśl pewna 
refleksja: Franciszek nie musiał udawać 
się do papieża. W tamtej epoce tworzyły 
się liczne grupy i ruchy religijne, niektóre 
z nich były w opozycji do Kościoła jako 
instytucji, lub przynajmniej nie starały się 
o aprobatę z jego strony. Z pewnością 
postawa polemiczna wobec hierarchii 
przysporzyłaby Franciszkowi niejednego 
zwolennika. Ale on od razu postanowił 
złożyć drogę swoją i swoich towarzyszy 
w ręce Biskupa Rzymu, Następcy św. 
Piotra. Ten fakt pokazuje jego autentycznie 
eklezjalnego ducha. 
  
Franciszek od początku pojmował tamto 
niewielkie „my”, które narodziło się, kiedy 
dołączyli do niego pierwsi bracia, 
w perspektywie wielkiego „my” jednego, 
powszechnego Kościoła. I papież to 
dostrzegł i docenił. Również papież 
w istocie nie musiał zaaprobować 
propozycji sposobu życia, przedstawionej 
przez Franciszka. Możemy sobie nawet 
wyobrazić, że wśród jego 
współpracowników byli tacy, którzy mu to 
odradzali – choćby z obawy, że owa 
gromadka braci upodobni się do 
istniejących wówczas ruchów heretyckich 
i antykościelnych ruchów ubogich. Ale 
Biskup Rzymu, dobrze poinformowany 
przez biskupa Asyżu i kardynała Jana 
z opactwa św. Pawła, potrafił dostrzec 
w tym wszystkim inicjatywę Ducha 
Świętego. Przyjął, pobłogosławił i wsparł 
rodzącą się wspólnotę „Braci Mniejszych”.  
 
Drodzy Bracia i Siostry – minęło osiem 
wieków i oto dzisiaj chcecie odnowić krok 
uczyniony przez Waszego Założyciela. 
Wszyscy jesteście synami i dziedzicami 

tamtych początków, tamtego „dobrego 
nasienia”, jakim był Franciszek – 
naśladujący z kolei „ziarno pszenicy”, Pana 
Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, aby 
przynieść „plon obfity” (J 12,24). Święci 
stawiają nam za wzór płodność Chrystusa.  
 
Tak jak Franciszek i Klara, tak i Wy 
starajcie się zawsze żyć według tej samej 
zasady: tracić swoje życie ze względu na 
Jezusa i Ewangelię, aby je odzyskiwać 
i czynić płodnym, przynosząc obfite owoce. 
Nieustannie chwalcie i dziękujcie Panu, 
który Was powołał do przyłączenia się do 
tak wielkiej i pięknej „rodziny”, wsłuchujcie 
się w to, co Duch Święty dzisiaj mówi tej 
„rodzinie” i każdej z jej gałęzi – aby nadal, 
wzorem serafickiego Ojca, z pasją głosić 
Królestwo Boże. Niech każdy brat i każda 
siostra zachowują duszę kontemplacyjną, 
prostą i radosną. Niech zawsze Chrystus 
będzie początkiem Waszej drogi – tak jak 
początkiem drogi Franciszka było 
spojrzenie na Ukrzyżowanego u św. 
Damiana i spotkanie z trędowatym – 
abyście w cierpiących braciach dostrzegali 
oblicze Chrystusa i nieśli wszystkim Jego 
pokój. Bądźcie świadkami „piękna” Boga, 
które Franciszek potrafił wyśpiewywać, 
kontemplując cuda stworzenia, i które 
popchnęło go do wykrzyczenia w stronę 
Najwyższego słów: „Jesteś pięknością!” 
(Uwielbienie Boga Najwyższego, 4,6, 
źródła, 261) 
  
Moi drodzy, ostatnim słowem, które 
chciałbym Wam zostawić, jest to samo 
słowo, które zmartwychwstały Jezus 
przekazał swoim uczniom: „Idźcie!” (por. 
Mt 28,19; Mk 16,15). Idźcie i kontynuujcie 
„remont domu” Jezusa Chrystusa, „remont” 
Jego Kościoła. W minionych dniach 
trzęsienie ziemi, którego doświadczyła 
Abruzja, zniszczyło wiele kościołów -
 asyżanie dobrze wiedzą, co to znaczy. Ale 
są też inne „gruzy”, znacznie bardziej 
niebezpieczne – gruzy osoby i wspólnoty! 
Tak jak Franciszek zawsze zaczynajcie od 
siebie. To przede wszystkim my sami 
jesteśmy domem, który Bóg chce 
odbudować. Jeżeli zachowacie stałą 
gotowość do wewnętrznej odnowy 
w duchu Ewangelii, to nadal będziecie dla 
Pasterzy Kościoła pomocą w dziele 
nieustannego upiększania oblicza 
Kościoła, oblicza Oblubienicy Chrystusa. 
Tego właśnie Papież od Was oczekuje – 
tak było u Waszych początków i tak jest 
teraz. 
 
Dziękuje Wam za przybycie! A teraz idźcie 
i zanieście wszystkim pokój i miłość 
Chrystusa Zbawiciela. Niech zawsze Wam 
towarzyszy Niepokalana Maryja, 
„Dziewica, uczyniona Kościołem” (por. 
Pozdrowienie błogosławionej Maryi 
Dziewicy, 1, Źródła, 259). I niech Was 
podtrzymuje Apostolskie 
Błogosławieństwo, którego z serca 
udzielam Wam wszystkim tutaj obecnym 
i całej Rodzinie Franciszkańskiej.  
 
Tłumaczenie: Dorota Kuchta 
Przedruk z „Listu nie tylko do Parafian” 
miesięcznika parafialnego franciszkanów 
z Wrocławia (ul. Krucza 58). 
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Odeszli do Pana 

 
 

ŚP. O. Bronisław Poćwiardowski (1925-2009) SVD 
Błogosławieństwem dla rodziców są ich dzieci. 

 
Państwo Walerian i Franciszka (z domu Żurek) Poćwiardowscy mieli tylko dwóch synów Bronisława i Feliksa. 
Obydwu oddali na służbę Bożą. Obydwaj zostali kapłanami w Zgromadzeniu Słowa Bożego - Księży 
Werbistów. Na koniec rodzice przekazali werbistom również cały swój dobytek. Walerian i Franciszka 
Poćwiardowscy zmarli już dość dawno. Obecnie w ich ślady poszedł pierwszy z ich synów - Bronisław. 
 
Bronisław urodził się 23 stycznia 1925 roku na Pomorzu w Jeżewie. Szkołę podstawową ukończył w Jeżewie. 
Szkołę średnią rozpoczął przed wojną w gimnazjum pedagogicznym w Chełmnie, kontynuował od 1947 roku w 
niższym seminarium księży werbistów w Górnej Grupie, a ukończył już jako kleryk w misyjnym seminarium 
duchownym w Pieniężnie w 1951 roku. Po dalszych studiach filozoficzno-teologicznych 19 sierpnia 1956 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie.  

W 1957 roku razem z dwoma innymi werbistami otrzymał skierowanie do pracy misyjnej w Argentynie. Były to pierwsze powojenne 
przeznaczenia misyjne w Polskiej Prowincji Werbistów. Do wyjazdu jednak nie doszło, bo władze państwowe odmówiły o. Bronisławowi 
wydania paszportu. Został wówczas skierowany do pracy duszpasterskiej, najpierw po jednym roku w Elblągu i Laskowicach, a potem 
osiem lat (1959-1967) był administratorem parafii w Krzywinie Gryfińskim koło Szczecina oraz dziekanem dekanatu Krzywin. W 1967 roku 
został referentem misyjnym w Chludowie, a w latach 1976-1984 był sekretarzem misji dla całej Polskiej Prowincji. Zadaniem jego odtąd 
była troska o misjonarzy -  wyjeżdżających, pracujących na misjach na całym globie i przebywających w kraju na urlopie i wymagających 
opieki medycznej. Był to najbardziej aktywny czas w jego życiu. Organizował wystawy misyjne. Brał udział w sympozjach misyjnych i 
misjologicznych organizowanych w kraju i zagranicą. Dla pogłębienia świadomości misyjnej w kościele Polskim przez 10 lat (1970-1980) 
wydawał „Serwis Misyjny". Od 1970 do 1990 był członkiem Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej w Poznaniu. To jego zasługą było, że dnia 3 
czerwca 1979 roku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Wzgórzu św. Wojciecha w Gnieźnie w czasie swej pierwszej pielgrzymki 
do Polski Jan Paweł II wręczył 12 młodych misjonarzom-werbistom krzyże misyjne. Odtąd gest ten wszedł na stałe do programu kolejnych 
pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.  

W następnych latach był rektorem domu misyjnego Królowej Apostołów w  Rybniku (1984-1986), referentem misyjnych w domu misyjnym 
św. Stanisława Kostki w Chludowie (1986-1991), kolporterem książek i czasopism Wydawnictwa Księży Werbistów Verbinum w 
Laskowicach Pomorskich (1991-1993). A potem z racji wieku i dolegliwości przebywał już na stałe w Laskowicach. Miał dużo czasu i 
spokoju, by podsumować swoje życie. W tym czasie zajął się opracowaniem historycznym dziejów domu misyjnego, parafii oraz okolic. 
Właściwie nie rozstawał się maszyną do pisania. W swej bibliografii wylicza 58 artykułów. W 1998 roku wydał własnym sumptem broszurę 
pt. Księża Werbiści w Laskowicach. W roku 2000 wydał następną książeczkę pt.: Laskowice Pomorskie. Zarys dziejów. W lipcu 2009 
przekazał do archiwum prowincjalnego opracowanie powielone pt.: Pamiętamy... Historia powstania parafii rzymsko-katolickiej w 
Laskowicach Pomorskich 1938-1978. Jest w niej mowa również mowa na temat martyrologii mieszkańców Laskowic i okolic z czasów II 
wojny światowej. Na dwa dni przed śmiercią przysłał jeszcze do archiwum plik różnych materiałów historycznych.  

O. Bronisław zmarł nagle na zawał serca w szpitalu w Świeciu nad Wisłą 25 września 2009 rok. Nagle, ale przygotowany. W lipcu napisał 
własne refleksje na temat Roku Kapłańskiego (19.06.2009-19.06.2010) ogłoszonego przez Benedykta XVI, w których podkreśla, że nikt 
nie zna ani dnia ani godziny swego odejścia, ale przed śmiercią powinien osiągnąć wymagany przez Boga stopień świętości. Pogrzeb 
odbył się 29 września w Laskowicach pod przewodem ks. Infułata Stanisława Grunta z Pelplina. Udział w pogrzebie wzięło około 60 
kapłanów diecezjalnych i zakonnych z ojcem prowincjałem werbistów Andrzejem Danilewiczem na czele. Piękne rozważanie pogrzebowe 
wygłosił o. Jan Czachorek SVD. Listownie kondolencje złożyli biskupi pomocniczy gnieźnieńscy Wojciech Polak i Bogdan Wojtuś oraz 
przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej w Gnieźnie ks. dr Franciszek Jabłoński a osobiście przewodniczący takież komisji w 
Poznaniu ks. dr Ambroży Andrzejak. O. Bronisław spoczął na cmentarzu parafialnym w kwaterze księży werbistów. Na tymże cmentarzu 
spoczywają jego rodzice. Za: www.svd.pl  

 

     

 
Od redakcji  
Bardzo prosimy o umieszczanie na zakonnych stronach internetowych banerów portalu internetowego www.zyciezakonne.pl . Są 

one do pobrania w prosty sposób po wejściu na naszą stronę, a następnie kliknięciu odsyłacza u samego jej dołu nazwanego po 

prostu „BANERY” 

 

 

 

 


