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Wiadomość tygodnia 
 
 
 

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 
 

Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym po raz pierwszy 
obchodzony jest w Polsce w niedzielę, 8 
listopada. „Chrześcijanie giną za wiarę w 
Jezusa Chrystusa i potrzebują naszej 
modlitwy oraz ofiary, jako wyrazu 
solidarności z nimi w niesieniu krzyża 
prześladowań – tłumaczy ks. dr Waldemar 
Cisło, dyrektor sekcji polskiej organizacji 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie - W tym 
roku pamięcią ogarniemy zwłaszcza Indie, 
gdzie trwają pogromy chrześcijan”.  
 
Od początku chrześcijanie byli 
prześladowani, cierpieli i dawali 
świadectwo o Jezusie, aż po najwyższą 
ofiarę swego życia. Tak dzieje się również 
dziś w wielu krajach świata, m.in. w 
Indiach i Sudanie. „Naszą solidarność z 
Kościołem prześladowanym możemy 
wyrazić poprzez najcenniejszą formę 
pomocy – modlitwę. Konieczne jest też 
mówienie o tym fakcie, aby jak największa 
liczba osób wiedziała o tych 
prześladowaniach i miała pełną 
świadomość tego, że dzieją się one dzisiaj 
– we współczesnym świecie. Można też 
wesprzeć materialnie prześladowanych – 
wylicza ks. dr Waldemar Cisło – Każdy z 
nas na pewno znajdzie jakiś sposób, aby 
wyrazić swoją solidarność z cierpiącymi i 
prześladowanymi, których życie jest 
zagrożone” – dodaje. 
Szczególną okazją będzie obchodzony po 
raz pierwszy w Polsce Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym. Przed 
rokiem Konferencja Episkopatu Polski 
zdecydowała, że będzie on co roku 
obchodzony w drugą niedzielę listopada. 
Tegoroczne obchody Dnia Solidarności z 
Kościołem Prześladowanym poświęcone 
są chrześcijańskim wspólnotom w 
indyjskim stanie Orisa, które w ostatnim 
czasie stały się obiektem szczególnie 
brutalnych ataków ze strony hinduskich 
fanatyków. Wielu uczniów Chrystusa 
poniosło męczeńską śmierć, mieszkańcy 
całych wiosek zostali wyrzuceni z 
własnych domów i do dziś żyją w obozach 

dla uchodźców lub po prostu kryją się w 
dżungli, obawiając się powrotu do swych 
miejscowości i nowych ataków. Tylko w 
stanie Orisa hinduiści zamordowali w 
minionym roku ponad 100 chrześcijan, 
dopuszczając się na nich ataków 
szczególnego okrucieństwa i bestialstwa. 
Chrześcijanie, wyłącznie z powodu swej 
wiary, byli żywcem podpalani, 
dopuszczano się na nich zbiorowych 
gwałtów, rąbano siekierami, 
kamienowano. Ofiarami prześladowań 
padali i wciąż padają nie tylko katolicy, 
lecz także członkowie innych Kościołów i 
wspólnot chrześcijańskich. Wszyscy oni 
cierpieli i cierpią dla imienia Chrystusa. 
Efektem tej fali prześladowań jest około 20 
tys. rannych i dziesiątki tysięcy 
pozbawionych dachu nad głową. 
Zniszczono domy, szkoły, kościoły i 
budynki katechetyczne. (…) 
  

Sytuację chrześcijan w Indiach przybliży 
Polakom indyjski arcybiskup Raphael 
Cheenath, świadek pogromów chrześcijan 
w Oris ie, który będzie przebywał w Polsce 
od 2 do 13 listopada br. Podczas spotkań 
w Warszawie, Włocławku, Toruniu, 
Wrocławiu i Zduńskiej Woli będzie dzielił 
się świadectwem Kościoła 
prześladowanego. 8 listopada, w Dzień 
Solidarności z Kościołem Prześlado-

wanym, abp Cheenath będzie 
koncelebrował Mszę św. o godz. 9.00 w 
kościele św. Krzyża w Warszawie, 
transmitowaną przez program I Polskiego 
Radia. Wygłosi kazanie na temat 
pogromów chrześcijan w Indiach. Biskup 
weźmie później udział w programie 
telewizyjnym „Między Ziemią a Niebem”, 
który w całości będzie poświęcony 
prześladowaniom chrześcijan na świecie.   

Za: Biuro Prasowe Episkopatu 
 
 

Abp Raphael Cheenath SVD w 
Polsce z okazji dnia solidarności 

 
Abp Raphael Cheenath SVD, ordynariusz 
diecezji Cuttack-Bhubaneswar w Indiach, 
który przebywa w Polsce z okazji 
obchodzonego w naszym kraju Dnia 
Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym, w dniu 9 listopada 
spotka się z w Domu Misyjnym Księzy 
Werbistów w Chludowie k. Poznania z 
rodziną o. Mariana Żelazka SVD. 
Następnego dnia abp Cheenath uda się 
do Palędzia, rodzinnej miejscowości o. 
Żelazka. W Palędziu znajduje się obelisk 
dedykowany o. Żelazkowi., pod którym 
abp Cheenath złoży wiązankę kwiatów i 
spotka się z mieszkańcami. O. Żelazek był 
w Indiach wychowawcą, a później 
współpracownikiem abpa Cheenatha.  
 
O. Marian Żelazek (1918 – 2006), polski 
werbista, przez ponad 50 lat pracował jako 
misjonarz w Indiach, a jego posługa 
trędowatym w Puri zyskała mu nie tylko 
szacunek i wdzięczność podopiecznych, 
ale i uznanie wspólnoty międzynarodowej. 
W  2002 roku o. Marian Żelazek uzyskał 
nominację do Pokojowej Nagrody Nobla. 
Puri znajduje się na terenie diecezji 
Cuttack-Bhubaneswar, której przewodzi  
abp Raphael Cheenath.  Bhubaneswar 
jest stolicą indyjskiego stanu Orisa, gdzie 
w ostatnim czasie dwukrotnie dokonano 
pogromu chrześcijan. J. Wróblewski SVD. 
Za: www.werbisci.pl  
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Wiadomości krajowe 
 

Nowy prowincjał polskich sercanów 
 

Polska Prowincja Zgromadzenia Księży 
Najświętszego Serca Pana Jezusa ma 
nowego przełożonego. Generał 
Zgromadzenia razem ze swoją Radą 
powołał na tą funkcję ks. dr Artura 
Saneckiego, dotychczasowego rektora 
Wyższego Seminarium Misyjnego Księży 
Sercanów w Stadnikach. Nowy przełożony 
polskich sercanów będzie kierował 
Prowincją przez najbliższe trzy lata. 

 

 

 

Urodzony 29 grudnia 1965 r. w 
Częstochowie nowy Prowincjał, wstąpił w 
1984 r. do Zgromadzenia Księży Sercanów 
(SCJ), w którym w 1985 r. złożył pierwszą 
profesję zakonną. W latach 1985-91 
studiował filozofię i teologię w Wyższym 
Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w 
Stadnikach, uzyskując stopień magistra 
teologii pisząc pracę pt.: „Prymat papieski 
we współczesnym katolicko-anglikańskim 
dialogu ekumenicznym”. W 1991 r. przyjął 
święcenia kapłańskie i był przez jeden rok 
wikariuszem w parafii w Krakowie 
Palaszowie. W latach 1992-96 odbył studia 
na Papieskim Instytucie Biblijnym w 
Rzymie, zakończone uzyskaniem 
licencjatu nauk biblijnych. W tym czasie 
studiował także na École Biblique et 
Archéologique Française w Jerozolimie. W 
1997 r. rozpoczął studia doktoranckie na 
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w 
Rzymie uwieńczone obroną w 2003 r. 
pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem 
o. prof. P. Grech’a OSA, pt.: Podejście 
kanoniczne: pomiędzy historią a teologią, 
w poszukiwaniu nowego paradygmatu 
post-krytycznego. Analiza metodologii 
kanonicznej B.S. Childs’a z katolickiego 
punktu widzenia.  
 
Od 1998 r. został wykładowcą Pisma św. w 
Wyższym Seminarium Misyjnym Księży 
Sercanów w Stadnikach, a w latach 2002-
04 ojcem duchownym. Od 2004 r. pełnił 
posługę prefekta ds. studiów, a od 2005 r. 
był wicerektorem seminarium. Był także 

redaktorem naczelnym periodyku 
naukowego Sympozjum. Od 2004 r. jest 
członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia 
Biblistów Polskich. W 2006 r. został 
pracownikiem naukowym na Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie.  

W 2007 r. został II radnym prowincjalnym, 
a w 2008 r. rektorem Wyższego 
Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w 
Stadnikach. W tym samym roku został 
adiunktem w Katedrze Hermeneutyki 
Bliblijnej i Judaistyki na Uniwersytecie 
Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie. 
Nowy prowincjał posługuje się kilkoma 
językami, m.in. włoskim, francuskim, 
hiszpańskim, angielskim i niemieckim. W 
prowadzeniu prowincji ks. Arturowi 
Saneckiemu będą pomagać mianowani 
radni: wikariusz prowincjalny - ks. Dariusz 
Salamon, drugi radny - ks. Jerzy Wełna, 
trzeci radny - ks. Ryszard Krupa, czwarty 
radny - ks. Jan Strzałka. Za: 
www.sercanie.pl  

40 lat WAJ w Krakowie 
 
W listopadzie 1969 roku Kardynał Karol 
Wojtyła poświęcił kaplicę Duszpasterstwa 
Akademickiego Jezuitów – WAJ w 
Krakowie. W 40 rocznicę tego wydarzenia, 
dzisiaj w Bazylice N.S P.J. w Krakowie, Ks. 
Kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył 
koncelebrowanej Mszy św., w której 
uczestniczyli byli duszpasterze i 
absolwenci WAJu. Podczas tej 
uroczystości, w setną rocznica 
wmurowania kamienia węgielnego pod 
bazylikę, został konsekrowany ołtarz 
posoborowy. Autorem projektu ołtarza jest 
O. Zygfryd Kot SJ.          Za: www.jezuici.pl  
 
Prowincjałowie franciszkańscy w 

Gdańsku 
 
W ramach IV edycji franciszkańskiej 
inicjatywy „Asyż w Gdańsku” odbyło się 27 
października br. w Gdańsku spotkanie 
Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich 
(KPF). Podczas konferencji poruszano 
tematy dotyczące wszystkich prowincji 
franciszkańskich w Polsce związane z 
animacją grup franciszkańskich, takich jak 
Franciszkański Zakon Świeckich, Młodzież 
Franciszkańska podejmując zagadnienia 
koordynacji prac asystentów FZŚ oraz 
prac nad statutem MF w Polsce. 
 
Poruszano kwestie wspólnych inicjatyw 
wydawniczych oraz liturgicznych 
(publikacje wydawnicze, stan prac nad 
brewiarzem dla rodzin franciszkańskich, 
przygotowywanie tekstów liturgicznych o 
polskich świętych i błogosławionych 
franciszkańskich). Dokonano też 
wstępnego podsumowania obchodów 

Jubileuszu 800-lecia ustnego 
zatwierdzenia Reguły św. Franciszka.  
 
Gośćmi Konferencji Prowincjałów 
Franciszkańskich byli członkowie komitetu 
organizacyjnego - współtwórcy 
międzyreligijnego spotkania „Asyżu w 
Gdańsku” - przedstawiciele Domu 
Pojednania i Spotkań im. Św. 
Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, 
Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku oraz 
Niezależnej Gminy Wyznania 
Mojżeszowego. Dzielono się 
doświadczeniem współpracy oraz refleksją 
i znaczeniem wzajemnego poznawania 
się. Ministrowie Prowincjalni mieli też 
okazję zapoznać się z historią Kościoła 
Franciszkanów św. Trójcy w Gdańsku, jak 
również z nowootwartym, 
odrestaurowanym lektorium, znajdującym 
się za prezbiterium Kościoła.  
   
Prowincjałowie, po zakończeniu 
konferencji włączyli się w modlitwę o pokój. 
W Polsce istnieje 10 prowincji 
Franciszkańskich: 5 prowincji Braci 
Mniejszych, 3 prowincje Braci Mniejszych 
Konwentualnych oraz dwie prowincje Braci 
Mniejszych Kapucynów. KPF zostało 
powołane w celu koordynowania działań 
pomiędzy tymi prowincjami. Spotkania 
KPF mają miejsce co najmniej 2 razy w 
roku (na wiosnę i na jesień), każdorazowo 
w innym klasztorze franciszkańskim w 
Polsce, dzięki czemu istnieje możliwość 
poznawania braci żyjących w różnych 
klasztorach i podejmujących różne 
zadania. 

 
 
Spotkania KPF, oprócz poruszania kwestii 
formalnych i koordynacji działań na 
poziomie prowincji, są również okazją do 
pogłębiania relacji pomiędzy Ministrami 
Prowincjalnymi, wspólnej modlitwy, 
wspólnie sprawowanych Eucharystii i 
braterskiego spotkania. W ostatnim czasie 
z racji przeżywania roku Jubileuszu 800-
lecia ustnego zatwierdzenia Reguły św. 
Franciszka z Asyżu spotkania odbywały 
się częściej. KPF wybiera spośród siebie 
przewodniczącego, który koordynuje prace 
konferencji. Obecnie funkcję 
przewodniczącego pełni Minister 
Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Zakonu 
Braci Mniejszych Kapucynów – br. Jacek 
Waligóra OFMCap, funkcję sekretarza 
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KPF pełni br. Paweł Teperski OFMCap.  
Za: www.kapucyni.pl  
 

Konserwacja jasnogórskiej bazyliki 
 

Monumentalna, barokowa bazylika 
jasnogórska poddawana jest szeroko 
zakrojonej konserwacji. W 2009 r. 
rozpoczęto kompleksowy remont i 
całościową renowację tej jednej z 
większych w Polsce świątyń, która 
przylega do Kaplicy Matki Bożej. 
Wykonanie prac konserwacyjnych i 
remontowych zaplanowano do 2012 r. W 
tym czasie trwają prace konserwatorskie – 
renowacji zostaje poddane sklepienie i 
ściany wraz ze sztukateriami i barokowe 
elementy wystroju świątyni. 
Przeprowadzane są również prace 
remontowe przy wymianie posadzki oraz 
przygotowaniu systemu wentylacji i 
klimatyzacji. 
 
To właśnie podczas wymiany posadzki 
dokonano wielu zaskakujących, niezwykle 
ciekawych odkryć archeologicznych - 
odsłonięte zostały partie poprzednich 
murów i fundamentów bazyliki.  
 
„To, co w tej chwili się dzieje i czego ja 
jestem świadkiem, czego dotykam, to jest 
nieznana, średniowieczna karta historii 
Jasnej Góry” – mówi o. Jan Golonka, 
kurator Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej 
Górze przypominając, że jasnogórska 
bazylika - murowana świątynia, halowy 
kościół pielgrzymkowy – powstawała w 
dwóch etapach w latach 1430-1435 oraz 
1450-1463. „Pożar, który miał miejsce w 
1690 r., który był wielki i tragiczny swoich 
skutkach spowodował, że i sklepienie się 
zarwało, i średniowieczny, gotycki wystrój 
ołtarzy niestety spalił się absolutnie. 
Jesteśmy na tym etapie, że możemy zejść 
poniżej posadzki bazyliki, i dotknąć tego 
średniowiecznego założenia klasztoru, tej 
nieznanej karty, która jest w dziejach 
Jasnej Góry” - dodaje o. Golonka.  
 
„W trakcie prac ziemnych wyłoniły się 
kolejne partie murów kamiennych. 
Natrafiamy na fragmenty oryginalnej litej 
skały, na której jest postawiony kościół, a 
także wątki murów, czyli wszystko to, co 
dźwigało dzisiejszy kościół w jego 
pierwszych fazach rozwoju - mówi Iwona 
Młodkowska-Przepiórowska, archeolog, 
kierownik badań archeologicznych na 
Jasnej Górze - Staramy się w obrębie 
wykopów, które powstają w związku z 
inwestycją, wyśledzić wszystko to, co jest 
dla nas interesujące, zdokumentować te 
partie murów, nanieść na plany, aby w 
przyszłości były podstawą do badań nad 
poszczególnymi etapami rozwoju 
kościoła”. Prace ziemne potrwać mają do 
końca listopada. „My jesteśmy tutaj obecni 
tak długo, jak długo naruszane są struktury 
gruntu” – mówi konserwatorka. Następnie 
zebrany materiał zostanie poddany 
analizie. „Trzeba poczekać cierpliwie do 
zakończenia prac i zebrania dokumentacji 
w całość. Wtedy będziemy mogli na tej 
podstawie wyciągać pierwsze wnioski” – 
mówi Iwona Młodkowska.  

Podczas prac budowlano–
konserwatorskich odkryto także dwie 
krypty grobowe – jedną prawdopodobnie z 
XVII, a drugą – z XVIII w (…). 
 
Konserwacja artystyczna będzie 
prowadzona już w przyszłym roku, kiedy 
zakończą się wszystkie prace budowlane, 
związane z wymianą posadzki. „W tej 
chwili jesteśmy w połowie drogi. Trzymamy 
się harmonogramu, według którego 
musimy prace w prezbiterium zakończyć 
do końca czerwca przyszłego roku. 
Wszystkie rzeczy estetyczne: malowanie 
scalające, kładzenie płatków złota, polery 
na marmuryzacjach będą wykonywane 
jako ostatni etap, już w drugim kwartale 
przyszłego roku. I na tym zakończą się 
prace w prezbiterium, i będziemy 
przestawiać rusztowania do dalszych 
części bazyliki” – informuje Józef Żołyniak.  
 
Bazylika jest obecnie wyłączona z ruchu 
pielgrzymkowego.  
 
Remont i renowacja bazyliki jasnogórskiej 
finansowane są w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. Administrator klasztoru o. 
Czesław Brud, który nadzoruje przebieg 
wszystkich prac budowlano-
konserwatoskich, w najbliższym czasie 
planuje przeprowadzić na temat 
odnowienia bazyliki specjalną konferencję 
prasową dla zainteresowanych 
dziennikarzy. Po otrzymaniu bliższych 
danych o dokładnym terminie i miejscu tej 
konferencji poinformuje dziennikarzy Biuro 
Prasowe Jasnej Góry. O. Stanisław Tomoń 
Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.  
 

Generał misjonarzy w Polsce 
 
22 października 2009 roku o godz. 17.00 w 
31 października po południu przybył do 
Polski z dwunastodniową wizytą (31 
października - 11 listopada) Przełożony 
Generalny Zgromadzenia Misji, ks. 
Gregory Gay CM. Misjonarze wyrażają 
swoją radość, że pobyt w Polskiej 
Prowincji i wszystkich trzech Prowincjach 
Sióstr Miłosierdzia nakłada się na tak 
ważny dla nas okres od Uroczystości 
Wszystkich Świętych do Święta 
Niepodległości.  
 
W trakcie pobytu we wspólnocie 
Przełożony Generalny spotka się z 
konfratrami m.in. w Domu Stradomskim, w 
Domu św. Wincentego a Paulo na 
Kleparzu, w Domu Nowowiejskim w 
Krakowie, w ośrodku rekolekcyjnym 
“Vincentinum” w Krzeszowicach, w Domu 
Świętokrzyskim w Warszawie, Domu św. 
Wincentego a Paulo w Bydgoszczy i Domu 
w Sopocie. Odwiedzi Sanktuarium 
Cudownego Medalika w Zakopanem-
Olczy, siedzibę Stowarzyszenia “U 
Siemachy” w Krakowie i ośrodek “Radosna 
Nowina 2000″ w Piekarach, domy 
prowincjalne Sióstr Miłosierdzia w 
Chełmnie, Warszawie i Krakowie, oraz 
niektóre z prowadzonych przez Siostry 
dzieł: Specjalny Ośrodek Wychowawczy w 

Łbiskach k. Piaseczna i  DPS im. Helclów 
w Krakowie.  

W programie pobytu jest także wizyta w 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach, Wadowicach, 
Obozie Koncentracyjnym Auschwitz-
Birkenau, w Sanktuarium Jasnogórskim. W 
Uroczystość Wszystkich Świętych 
Przełożony Generalny włączy się w naszą 
polską tradycję nawiedzenia cmentarza i 
odwiedzi Cmentarz Rakowicki w Krakowie, 
gdzie znajdują się grobowce Księży 
Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. Jednym z 
najważniejszych wydarzeń w których 
będzie uczestniczył  są Obłóczyny 
alumnów I roku Seminarium, które odbędą 
się w następną niedzielę.  

Informacje i relacje z kolejnych dni wizyty 
O. Generała będą na bieżąco podawane 
na stronach internetowych Prowincji: 
misjonarze.pl i vincentians.pl oraz w 
naszym kanale CM_Polonia w serwisie 
Twitter. Użytkownicy Facebook-a mogą 
śledzić przebieg wizyty na stronie 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy.  Za: 
www.misjonarze.org  

Fundacja Dobrych Mediów w 
Niepokalanowie 

 
W Niepokalanowie została powołana 
Fundacja Dobrych Mediów "Przesłanie", 
której misją jest promocja wartości 
chrześcijańskich i humanistycznych w 
środkach społecznego przekazu. Obecnie 
trwa proces rejestracji fundacji. "W 
najbliższym czasie będą opracowywane 
różne projekty, które będziemy chcieli 
realizować jeszcze w tym roku 
kalendarzowym" - mówi recznik prasowy 
FDM Jacek Hirsz. 
 
Pierwszym z nich jest projekt zrealizowany 
przy współpracy z Radiem "Niepokalanów" 
- były to warsztaty medialne dla 
przedstawicieli samorządów pt. "Uwaga 
Dziennikarz! Czyli jak współpracować z 
dziennikarzami i redakcjami".  

W warsztatach wzięli udział m.in. 
Prezydent Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, Starosta 
Powiatu Sochaczewskiego i in. Zajęcia 
poprowadził Piotr Lignar - wykładowca 
Public Relations w Akademii im. prof. L. 
Koźmińskiego, na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz na 
studiach MBA Executive. Politolog, były 
dziennikarz Polskiego Radia z ponad 20-
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letnim doświadczeniem. Autor licznych 
publikacji na temat public relations, public 
speaking i media relations.  

"Celem szkolenia - mówi Jacek Hirsz - było 
przekazanie uczestnikom wiedzy na temat 
zasad właściwego kreowania wizerunku 
instytucji w mediach, wyrobienie 
pożądanych nawyków w kontaktach z 
dziennikarzami, uświadomienie, jakie 
przekazy generuje każdy z nas, świadomie 
lub nieświadomie, przyjętą formą 

autoprezentacji, przekazanie wiedzy o 
polskim systemie medialnym, w którym 
każdy z nas musi umieć się odnaleźć".  

 

O. Jan Krzysztof Oniszczuk OFMConv - 
dyrektor Radia "Niepokalanów", o. Damian 
Karczmar OFMConv - dyrektor Fundacji 
Dobrych Mediów "Przesłanie" oraz Piotr 
Lignar prowadzący zajęcia zapewnili, iż to 
nie ostatnie takie spotkanie, a szkolenia 
we współpracy z samorządami będą 
kontynuowane w przyszłości.  

Szczegóły na temat fundacji na stronie 
internetowej www.fundacjaprzeslanie.pl. 
"Każdy odwiedzający stronę znajdzie tam 
wszystkie informacje na temat fundatorów 
fundacji, zarządu, statutu, możliwości 
współpracy, a przede wszystkim 
szczegółowe informacje o projektach 
realizowanych przez fundację" - zapewnia 
Jacek Kirsz. Za: www.franciszkaniepl   

 

 
   

  Wiadomości zagraniczne 
 

 

Nowy generał redemptorystów 
 

Redemptoryści zebrani na XXIV Kapitule 
Generalnej w Rzymie wybrali 4 listopada 
br. nowego Przełożonego Generalnego 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. 
Jest nim o. Michael Brehl (54 l.), 
Kanadyjczyk, który został wybrany w 9 
głosowaniu, po dwuipółtygodniowym 
okresie modlitwy i rozeznawania biorących 
udział w kapitule 107 przedstawicieli 
redemptorystów z całego świata. O. Brehl, 
jako 16 następca św. Alfonsa Liguori, 
będzie przez najbliższe 6 lat kierował 
Zgromadzeniem liczącym ponad 5300 
redemptorystów, którzy pracują w 78 
krajach świata.  
 

 

 

O. Michael Brehl urodził się w Toronto w 
1955 r. Wstąpił do Zgromadzenia 
Redemptorystów w 1975 r. Po odbyciu 
rocznego nowicjatu złożył pierwszą 
profesję (1976 r.), a następnie śluby 
wieczyste w 1979 r. W roku 1980 przyjął 
święcenia kapłańskie w Toronto. Ukończył 
Toronto School of Theology uzyskując tytuł 
magistra teologii.  
 
Zanim został generałem, o. Brehl pracował 
na różnych polach apostolstwa w swojej 
prowincji macierzystej. Pełnił posługę 
magistra nowicjatu, prefekta studentów, był 
członkiem Rady Prowincjalnej i 
wikariuszem prowincjała oraz 
prowincjałem. Przez wiele lat pracował 
jako duszpasterz i proboszcz, a następnie 
jako misjonarz, głosząc misje parafialne. 

Należał do Komisji Teologicznej 
Kanadyjskiej Konferencji Zakonnej i był 
członkiem zarządu komisji duszpasterskiej 
w Ontario (Joint Apostolic Ministry of 
Ontario).  
 
Doświadczenie współpracy ze 
współbraćmi na poziomie 
międzynarodowym o. Brehl zdobywał 
pełniąc posługę w Generalnym 
Sekretariacie Formacji. Był jednym z 
moderatorów podczas XXIII Kapituły 
Generalnej (2003) i kapituły obecnej. 
Zdobył uznanie jako rekolekcjonista i był 
zapraszany przez różne grupy 
redemptorystów na całym świecie z 
konferencjami i wykładami na tematy 
związane z duchowością Zgromadzenia. 
O. Michael Brehl włada angielskim i 
francuskim, rozumie hiszpański i włoski. 
 
W momencie elekcji o. Michael Brehl był 
uczestnikiem Kapituły Generalnej jako 
Przełożony Prowincji Edmonton-Toronto. 
Urząd Przełożonego Generalnego 
Zgromadzenia Redemptorystów obejmuje 
po o. Józefie Tobinie, który przez ostatnie 
12 lat stał na czele Zgromadzenia. 

  Za: www.redemptor.pl  
 

Międzynarodowa Nagroda Pawła VI 
dla jezuitów 

  
Prestiżowa francuska seria wydawnicza 
Sources Chrétiennes (Źródła 
Chrześcijańskie) została laureatem 
międzynarodowej nagrody Pawła VI, 
nazywanej "katolicką nagrodą Nobla". 
Dzieło Sources Chrétiennes zostało 
zapoczątkowane przez jezuitów w Paryżu 
w 1942 r., tworzyli je m.in. Henri de Lubac i 
Jean Danélou. Odegrało ono istotną rolę w 
odkrywaniu starożytnych i 
średniowiecznych źródeł chrześcijańskich. 
 
Do tej pory opublikowano ponad 530 
tomów, przede wszystkim pisma greckich i 
łacińskich Ojców. Obszerne wprowadzenia 
oraz komentarze do oryginalnego tekstu 
znacznie ułatwiają prace badaczom.  

Nagroda Pawła VI została zainaugurowana 
w 1984 roku i jest przyznawana raz na pięć 
lat. Pierwszym jej laureatem został teolog 
Hans Urs von Balthasar.  

Nagroda zostanie osobiście wręczona 
przez papieża Benedykta XVI w niedzielę, 
8 listopada w Concesio (Brescia, Włochy). 
Tam, przy Instytucie Pawła VI mieści się 
siedziba komisji przyznającej nagrodę. Za: 
www.jezuici.pl  

75 lat kapucynów w Loreto 
 

Kapucyni z Marchii spotkali się w Loreto 3 
października, aby obchodzić jubileusz 75-
lecia powierzenia przez papieża Piusa XI 
Sanktuarium Świętego Domu Zakonowi 
kapucyńskiemu. Związek kapucynów z 
Loreto powstał w połowie XVI wieku, kiedy 
to został otworzony klasztor w Recanti, aby 
ułatwić braciom posługę pielgrzymom 
udającym się do sanktuarium. Gdy 
kardynał Juliusz z Rovere zarządził 
zbudowanie domu dla kapucynów w 
Loreto, posługiwali już jako kaznodzieje i 
spowiednicy, co czynią z poświęceniem aż 
do dziś. Na szczególna wzmiankę 
zasługuje fakt, że w ciągu wieków 
kapucyni przyczynili się do upiększenia 
sanktuarium. Naukowe badania rzuciły 
nowe światło na „tradycję loretańską” 
czyniąc bardziej wiarygodną 
autentyczność domu Maryi. 
 

  
 
Pięćdziesięciu papieży, którzy do tej pory 
odwiedzili Święty Dom, dali świadectwo 
swojego przywiązania do tego miejsca 
nazywając je „otwartym oknem na świat”, 
„domem zgody na wolę Bożą”, „pierwszym 
na świecie kościołem domowym”, domem 
adwentu”, „sanktuarium pojednania”. 
Jubileusz, który miał charakter ściśle 
rodzinny, posłużył braciom do odnowienia 
ich zaangażowania w posługę ponad trzem 
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milionom pielgrzymów, którzy co roku 
przybywają z całego świata do 
sanktuarium.  

Za: Biuro Prasowe Kapucynów 
 

Wietnamskie zakonnice walczą o 
swój dom 

 
Wietnamskie zakonnice walczą o bazujące 
na prawdzie rozwiązanie wieloletniego 
sporu dotyczącego zwrotu 
skonfiskowanego im przez komunistów 
klasztoru. Jak podkreślają, tylko prawda 
może stać u podstaw sprawiedliwego 
wyroku w tej sprawie. Chodzi o zagarnięty 
w 1977 r. klasztor w Vinh Long. Władze 

przejęły wówczas obiekt, ponieważ jak 
stwierdziły, należał do zagranicznego 
zgromadzenia sióstr św. Pawła z Chartres i 
finansowany był z zewnątrz, a więc 
stanowił potencjalną bazą 
kontrrewolucyjnych działań.  
 
Nikogo nie interesował fakt, że obiekt był 
prawowitą własnością zakonnic od 1874 r., 
a siostry pomagały kalekom i dzieciom 
oraz prowadziły szkołę. Komuniści mieli 
wiele pomysłów na to, co uczynić z 
zagarniętym obiektem. Miał tam powstać 
m.in. hotel. Ostatecznie stanęło na tym, że 
teren zostanie zamieniony w plac miejski. 
Siostrom władze proponują ziemię na 

peryferiach miasta. Te jednak nie chcą jej 
przyjąć, ponieważ, jak podkreśla 
przełożona prowincjalna zgromadzenia, 
byłoby to uznanie, że działania 
komunistów miały podstawy.  
   
Chcemy jasnego stwierdzenia, że nigdy 
nie złamałyśmy prawa i że nasze 
wysiedlenie, a w konsekwencji wszelkie 
kolejne działania władz, były bezprawne – 
podkreśla przełożona sióstr św. Pawła z 
Chartres. W skonfiskowanym klasztorze 
siostry niosły pomoc Wietnamczykom 
przez ponad sto lat. Za Radio watykańskie. 
 

 
 

     
  Witryna Biuletynu 

 
  

Strona internetowa dominikanie.pl nominowana do finału konkursu Webstarfestival 
 
 

 

Strona internetowa dominikanie.pl została 
doceniona przez Akademię Internetu i 
nominowania do finału konkursu 
Webstarfestival w kategorii stron 
poruszających tematykę społeczną. Od 3 
do 16 listopada trwa głosowanie 
internautów, które wyłoni zwycięzcę. 
 
Webstarfestival to konkurs na najlepsze 
strony internetowe w Polsce. W tym roku 
odbywa się już po raz piąty. Konkursowe 
strony podzielone są na kategorie 
tematyczne, w których przyznawane są 

Webstary – nagrody dla najlepszej 
zdaniem Akademii Internetu oraz 
internautów witryny w danej kategorii. 
Ocenie Akademii Internetu podlega m. in. 
zawartość stron, ich funkcjonalność, 
wygląd graficzny, struktura oraz 
innowacyjność. Swój głos mają też 
internauci, którzy w glosowaniu za 
pomocą SMS-ów zdecydują, która witryna 
w danej kategorii powinna otrzymać 
Webstera.        Za: www.dominikanie.pl . 

 
 

 
  Refleksja Tygodnia 

 
 

O prześladowaniach katolików w Indiach  
wywiad z ks. abp. Raphaelem Cheenathem SVD 

 
Kościół katolicki w Polsce 8 listopada 
będzie po raz pierwszy obchodził Dzień 
Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Z tej okazji „Nasz 
Dziennik” w wydaniu z dnia 4 listopada br 
opublikował wywiad z ks. abp. Raphaelem 
Cheenathem SVD, ordynariuszem 
Cuttack-Bhubaneswar w Indiach. 
Zachęcamy do lektury. (za: 
www.werbiści.pl )  
 
Rozmawia Maria Popielewicz 
 
Chrześcijanie w Orisie w ciągu 
minionych dwóch lat doświadczyli 
ogromnego prześladowania. Jak dzisiaj 
wygląda ich sytuacja?  
 
- To, co nas spotkało, było ogromną 
tragedią. Trzeba przypomnieć, że 
zostaliśmy zaatakowani dwukrotnie. 
Pierwszy atak miał miejsce w Boże 
Narodzenie 2007 roku, drugi rozpoczął się 

dzień po śmierci Swamiego Laxmananady 
Saraswatiego, który został zamordowany 
23 sierpnia 2008 roku przez maoistów. W 
wyniku tych dwóch ataków 50 tys. 
chrześcijan musiało opuścić swoje domy i 
uciekać. Ponad 50 osób zostało 
zamordowanych, do tego kolejnych 20 
osób jest wciąż uznawanych za zaginione. 
Część z tych, którzy musieli uciekać, 
ukryła się w lasach, część udała się do 
innych stanów i około 25 tys. znalazło 
schronienie w obozach dla uchodźców. 
Obecnie obozy są zamknięte, a ludzie 
zostali zmuszeni do powrotu do swoich 
wiosek. Jednak ich domy zostały albo 
zniszczone, albo doszczętnie ograbione 
przez hinduistycznych ekstremistów. W 
dodatku istnieje ogromna obawa przed 
powrotem do domu, bo napastnicy są 
ciągle wolni i w większości przypadków 
stawiają powracającym chrześcijanom 
ultimatum: "Jeśli nie zostaniesz hinduistą, 
zginiesz albo zniszczymy twój dom". Co 

więcej, jest wobec nich stosowany 
swoistego rodzaju bojkot - nie mogą 
zbierać drewna na opał, nie mogą 
pobierać wody ze studni, a także nie mogą 
liczyć na pomoc sąsiadów hinduistów. 
Ludzie więc mają wielkie obawy przed 
powrotem, ale na razie jest spokojnie w 
Orisie. Podobnie w dwóch sąsiednich 
stanach, gdzie doszło do pogromów. 
 
Czy uważa Ksiądz Arcybiskup, że 
sytuacja w Orisie pokazała, iż potrzeba 
wzmożonego dialogu Kościoła z 
hinduizmem? 
 
- Słabym punktem działalności chrześcijan 
w Indiach jest brak kontaktu ze zwykłymi 
ludźmi wyznającymi hinduizm. 
Społeczności hinduistyczne są bardzo 
zżyte i dlatego bardzo trudno jest 
utrzymywać chrześcijanom przyjazne 
relacje z sąsiadami, dotyczy to także 
muzułmanów. Teraz potrzeba obudzenia 
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Kościoła w Orisie, w całych Indiach. To, co 
się stało, mówi nam dzisiaj: "Obudźcie się, 
nadszedł czas, by chrześcijanie stali się 
bardziej zintegrowani ze społeczeństwem 
hinduistycznym". Chrześcijanie są 
zdecydowaną mniejszością w Indiach. 
Hinduiści stanowią większość, wśród nich 
około 10-15 procent to ekstremiści, ale oni 
obecnie są najbardziej wpływową grupą w 
społeczeństwie. Swoją pełną nienawiści 
wobec chrześcijan, a także wobec 
muzułmanów, ideologię przelewają na 
zwykłych ludzi. Każą im nienawidzić 
wyznawców Chrystusa. To, czego nie 
zrobiliśmy, a powinniśmy byli zrobić, to 
fakt, że nie poszliśmy do tych zwykłych 
ludzi. I niestety także dlatego małe grupy 
ekstremistów są zdolne powoli eliminować 
ze społeczeństwa mniejszość 
chrześcijańską. Dlatego dzisiaj trzeba 
stworzyć nowy rodzaj przyjaźni, nowy 
rodzaj relacji z hinduistami. Trzeba tu 
wspomnieć, że wielu kapłanom czy 
siostrom zakonnym w czasie pogromów 
udało się schronić przed ekstremistami 
właśnie dzięki hinduistom. Oni, nieraz 
narażając swoje życie, chronili 
chrześcijan, ukrywając ich we własnych 
domach czy piwnicach. Wielu hinduistów 
już po pogromach przychodziło i mówiło, 
iż brali udział w atakach na chrześcijan, bo 
ekstremiści ich do tego zmusili, grożąc, że 
jak nie będą atakować chrześcijan, to 
sami zginą albo ich domy zostaną 
zniszczone. Były przypadki, że hindusi 
ginęli, bo wspierali chrześcijan. Widać tu 
naprawdę dobrą wolę większości 
hindusów do tworzenia przyjaznych relacji 
z chrześcijanami. Trzeba więc ją 
wykorzystać, by stworzyć dobrą atmosferę 
we wzajemnych relacjach. Prowadzimy 
także dwustronne rozmowy ze 
społecznością hinduistyczną. Powstała w 
diecezji specjalna komisja. Spotykamy się, 
także z muzułmanami, rozmawiamy o 
przeszłości i tym, co możemy teraz zrobić. 
Jednak nikt nie może przewidzieć, w jakim 
kierunku pójdą działania ekstremistów i jak 
będą starali się wpłynąć na ludzi. Z 
kryminalistami nie ma dialogu. Jednak 
zwykli ludzie rozumieją sytuację 
chrześcijan i my możemy z nimi budować 
dobre relacje i pomóc im lepiej nas 
zrozumieć. 
 
Czy rząd robi coś, by powstrzymać 
grupy ekstremistów, żeby zapobiec 
kolejnym atakom w przyszłości? 
 
- W Orisie władze były obojętne wobec 
tego, co się działo. Jak pamiętamy, w 
marcu odbyły się wybory i rządzący 
wspierani przez partię BJP [Bharatiya 
Janata Part - Indyjska Partia Ludowa] 
pozostawali pod silnym naciskiem 
ekstremistów, którzy grozili odebraniem im 
poparcia, jeżeli nie będą mogli 
kontynuować ataków. To jest także 
wyjaśnienie, dlaczego policja nie 
reagowała na pogromy. Nawet jeżeli była 
ona świadkiem przemocy wobec 
chrześcijan, nie robiła nic, by temu 
zapobiec. Kiedy zgwałcona siostra 
zakonna półnaga była prowadzona przez 

miasto przez napastników, grupa 
policjantów stała i się patrzyła. Ona w 
strachu i desperacji rzuciła się w ich 
stronę. Chciała się wmieszać pomiędzy 
nich, ale policjanci wypchnęli ją z 
powrotem na widok tłumu. Moim zdaniem, 
na tę bierność wobec ataków na 
chrześcijan miał wpływ zamordowany 23 
sierpnia 2008 roku Swami Laxmananada 
Saraswati. Był bardzo wpływowym 
człowiekiem i dyktował warunki władzy. 
Myślę, że wymusił na władzy, iż nie będzie 
reagowała na jego działania zmierzające 
do eliminacji chrześcijan w Indiach, bo 
jeżeli mu przeszkodzą w tym działaniu, on 
doprowadzi do tego, że nie zostaną 
wybrani w kolejnych wyborach. To 
wyjaśnia, dlaczego nie było żadnych 
działań lathi [policji przepędzającej 
uczestników zamieszek kijami]; dlaczego 
nie wprowadzono procedury tzw. sekcji 
144, która całkowicie zabrania zbierania 
się w grupach powyżej pięciu osób, a jak 
wiadomo ekstremiści atakowali w grupach 
kilkudziesięcioosobowych; dlaczego nie 
wprowadzono godziny policyjnej, w czasie 
której opuszczenie domu jest surowo 
karane. Według mnie, to była cicha 
zmowa Swamiego, radykalnych grup i 
rządzących, by stworzyć państwo jednej 
religii - hinduizmu. Obecnie według 
zapisów konstytucji Indie są państwem 
bezwyznaniowym i każdy teoretycznie ma 
zagwarantowaną wolność religijną, jednak 
w praktyce jest zupełnie inaczej. Co 
więcej, ten zapis jest wykorzystywany też 
przez rządzących do tego, by nie 
pomagać chrześcijanom, bo skoro 
państwo jest bezwyznaniowe, to władze 
nie mogą pomagać religijnym instytucjom - 
Kościołom, zakonom itd. Dlatego obecnie 
pomoc władz w Orisie dla powracających 
chrześcijan jest bardzo niewielka.  
 
W najbliższą niedzielę, 8 listopada, 
będziemy przeżywali w Polsce I Dzień 
Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Jakie znaczenie dla 
Kościoła w Orisie ma fakt, że w tym 
roku szczególnie zatrzymamy się nad 
sytuacją indyjskich chrześcijan? 
 
- Jestem bardzo szczęśliwy, że Kościół w 
Polsce będzie przeżywał ten dzień w 
solidarności z Kościołem w Indiach i że 
mogłem tu przyjechać na zaproszenie 
organizacji Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie. To jest wspaniałe duchowe 
wsparcie dla cierpiących braci i sióstr. W 
czasie tych prześladowań najlepszym 
darem, jaki mogliśmy otrzymać, była 
świadomość tego, iż ludzie na całym 
świecie modlą się za nas, ona dodawała 
nam siły w najtrudniejszych chwilach. 
Dlatego jestem bardzo wdzięczny za 
modlitwę i pamięć o naszej wspólnocie. 
Trzeba powiedzieć, że ważne było to, iż 
informacje o pogromach dostały się do 
prasy. Gdy to się zaczęło, gościłem w 
domu niemieckich turystów. 
Przygotowałem raport o tym, co się dzieje, 
a oni przekazali go agencjom prasowym. I 
muszę przyznać, że odpowiedź przyszła 
bardzo szybko. Pierwsze słowa wsparcia 

dotarły najpierw z Kościoła z Włoch, 
potem z innych krajów - z Polski, Niemiec, 
Francji, Wielkiej Brytanii, następnie z 
Ameryki. Przyjaciele z całego świata 
przesyłali mi wycinki z gazet o sytuacji w 
Orisie. Między innym z Polski, z Unii 
Europejskiej dodarły protesty do naszego 
rządu, które wzywały do podjęcia działań 
w celu poprawy naszej sytuacji. To było 
dla nas bardzo ważne, dawało 
świadomość wsparcia przez chrześcijan 
na całym świecie. Jednocześnie mogłem 
powiedzieć ludziom, że świat wie, co się 
tutaj dzieje, że Kościół powszechny się za 
nas modli, to dawało im siłę. 
 
Jakie są największe potrzeby 
chrześcijan w Orisie dzisiaj? 
 
- Ludzie tam żyjący stracili wszystko. 
Obecnie Kościół w Orisie stara się 
odbudowywać ludziom domy. Ludzie, 
żeby tu pozostać, muszą mieć gdzie 
mieszkać. Całkowity koszt wybudowania 
pojedynczego domu, na który składa się 
pokój do spania, kuchnia i pokój dzienny, 
wynosi 2 tys. rupii (1262 euro). W tym 
przedsięwzięciu pomaga nam Episkopat 
włoski. Pomaga nam też Caritas India i 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Mamy 
nadzieję, że uda nam się zapewnić domy 
dla wszystkich potrzebujących. Potrzeba 
w sumie 6 tys. domów. 
Oczywiście będziemy też musieli 
odbudować kościoły. W sumie zostało 
zniszczonych 217 chrześcijańskich 
świątyń. Ale ludzie nie zrozumieją, 
dlaczego budujemy kościoły, skoro oni nie 
mają domu. Tak więc najpierw stawiamy 
domy, a potem kolejno odnawiamy 
świątynie, bo często są one zniszczone 
tylko wewnątrz, więc potrzebują renowacji, 
ale Msze św. są tam cały czas odprawiane 
i toczy się normalne życie religijne. Są 
kapłani i siostry zakonne, które służą 
ludziom. Pilnujemy, by dzieci chodziły do 
szkoły. Zapewniamy pomoc prawną i 
medyczną. 
Przede wszystkim potrzebujemy też 
modlitwy. Wierzę w wielką moc modlitwy. 
Ja byłem pierwszym, którego chciały zabić 
bojówki Swamiego. Nieraz ludzie mnie 
pytali, czy się boję. Mówię, że nie, bo cały 
świat modli się za mnie i za naszych ludzi. 
W obozach dla uchodźców odbywały się 
codziennie wspólne modlitwy. Dlatego 
choć wiem, iż mówię rzeczy nieprzychylne 
władzom, wierzę, że moim obrońcą jest 
Chrystus. 
 
W mediach pojawiają się informacje o 
masowych powrotach chrześcijan do 
hinduizmu. Jak Ksiądz Arcybiskup 
ocenia tę sytuację? 
 
- Rzeczywiście, tak jak wspomniałem 
wcześniej, chrześcijanie, którzy powrócili 
do swoich domów, wiosek, zmuszani są - 
pod groźbą śmierci czy zniszczenia domu 
- do podpisywania papierów, że zbłądzili, 
przyjmując chrześcijaństwo, i wracają do 
hinduizmu. Przychodzą potem do mnie i 
mówią, że oni wciąż czują się 
chrześcijanami i pytają, co mają robić, czy 
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mogą przychodzić do kościoła. Ja 
oczywiście mówię im, że tak, mogą 
przychodzić do kościoła, że są nadal 
chrześcijanami, a papiery podpisane pod 
przymusem nie mają żadnej mocy 
prawnej, mogą je wyrzucić i żyć dalej. Tak 
więc mimo tych rzekomych nawróceń na 
hinduizm ludzie i w tygodniu, i w niedzielę 
przychodzą na Msze św. i pozostają wierni 
swojej wierze, bo skoro już tyle przeżyli, 
nic ich nie odłączy do Chrystusa, a ich 
wiara staje jest silniejsza. Są też tacy, 
którzy nie podpisują takich deklaracji 
przejścia na hinduizm. Są oni torturowani. 
Miałem taki przykład - mężczyznę 
wezwano do podpisania deklaracji, 
odmówił. Trzy dni trzymano go w 
zamknięciu i bito. Potem zapytali znowu, 
czy podpisze. Odmówił. Wsadzili go do 
beczki z wodą i grozili śmiercią. Odmówił. 
Ekstremiści roztrzaskali jego głowę 

kamieniem. To jest męczennik. Zginął za 
swoją wiarę. Na drugi dzień ekstremiści na 
miejsce jego śmierci przyprowadzili jego 
żonę i czworo dzieci. Zażądali od nich 
podpisania oświadczenia o przejściu na 
hinduizm. Kobieta odmówiła, bo mimo że 
zabili jej męża, powiedziała, iż nie 
odejdzie od wiary. I takich świadectw jest 
wiele. Jakiś czas temu przyszła do mnie 
kobieta i mówi mi: "Chrystus cierpiał za 
nas, teraz my możemy cierpieć dla 
Niego". To są prości ludzie. 
Niewykształceni. Ale ich wiara jest silna i 
prawdziwa. Oni to mówili z serca. 
 
Znane jest twierdzenie Tertuliana, że 
"krew męczenników jest zasiewem 
nowych chrześcijan"... 
 
- I ja tej prawdy doświadczam w Orisie. 
Ludzi wierzących nie tylko jest więcej, ale 

ich wiara jest silniejsza. 
 
Co chrześcijanie w Orisie chcą 
powiedzieć nam, chrześcijanom 
żyjącym w Polsce? 
 
- Ludzie w Orisie, ja sam i moi księża 
przede wszystkim jesteśmy wdzięczni 
całemu Kościołowi za modlitwę i pamięć o 
nas.  
Prosimy Was, byście nadal się modlili za 
nas. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że 
będziecie przeżywać ten Dzień 
Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. To umacnia nas w 
pokładaniu nadziei w Bogu, który troszczy 
się o nas. 

Dziękuję za rozmowę. 

 
 

     
  Zapowiedzi wydarzeń 

 

Czuwanie migrantów na Jasnej 
Górze 

 
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej (chrystusowcy) wraz z 
Siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla 
organizuje w nocy z 13 na 14 listopada 
(piątek/sobota) w kaplicy Cudownego 
Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze 
czuwanie modlitewne w intencji polskich 
emigrantów i ich duszpasterzy. Jego 
hasłem są słowa Sługi Bożego o. Ignacego 
Posadzego, współzałożyciela obu 
zgromadzeń: „By Bóg Was zachował w 
wierności Ewangelii i Ojczyźnie”. 
Przeżywane będzie w duchu wdzięczności 
za 50 lat służby Sióstr Misjonarek Bogu i 
Polakom na emigracji. 
 
W programie spotkania: godz. 18:00 w Auli 
o. Kordeckiego koncert zespołu Sióstr 
Misjonarek oraz młodzieżowej grupy 
„Cantare Gospel” ze Stargardu 
Szczecińskiego; godz. 20:20 różaniec w 
kaplicy jasnogórskiej; godz. 21:00 Apel 
Jasnogórski (poprowadzi ks. Jerzy 
Wieczorek, prowincjał chrystusowców w 
Niemczech i Holandii); o północy 
Eucharystia pod przewodnictwem 
wikariusza generalnego Towarzystwa 
Chrystusowego ks. Krzysztofa Grzelaka, 
homilia ks. Leszek Kryża, proboszcz 
polonijnej parafii w Budapeszcie. Modlitwę 
w poszczególnych częściach czuwania 
prowadzić będą klerycy Towarzystwa, 
Siostry Misjonarki oraz pielgrzymi z parafii 
prowadzonych przez chrystusowców na 
Pomorzu Zachodnim i w Niemczech. 
Zakończenie czuwania przewidziane na 
godz. 4:30. Szczegółowy program i inne 
informacje na specjalnej stronie 
www.chrystusowcy.pl/czuwanie 
 
Część czuwania transmitować będą: Radio 
Jasna Góra, Radio Maryja i Telewizja 

Trwam. Transmisja także w Internecie on-
line: www.radiojasnagora.pl; 
www.radiomaryja.pl; www.tv-trwam.pl. 
Istnieje możliwość przesłania za 
pośrednictwem Internetu swoich intencji 
modlitewnych, które będą odczytywane w 
jasnogórskiej kaplicy na adres 
czuwanie@tchr.org lub ze strony 
www.chrystusowcy.pl/czuwanie. 
 
Czuwanie w intencji polonii świata jest 
organizowane przez Towarzystwo 
Chrystusowe już od 24 lat. Co roku 
gromadzi pracujących w kraju i za granicą 
chrystusowców i Siostry Misjonarki 
Chrystusa Króla oraz pielgrzymów z Polski 
i placówek polonijnych prowadzonych 
przez Towarzystwo Chrystusowe, m.in. z 
Niemiec, Węgier i Białorusi. W ubiegłym 
roku w czuwaniu uczestniczyło ok. 1,5 tys. 
osób. 
 
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej założył w 1932 r. kard. 
August Hlond zatroskany o losy 
emigrujących Polaków. Obecnie ponad 
250 księży i braci chrystusowców pracuje 
wśród Polonii w 20 krajach świata na 6 
kontynentach. Chrystusowcy posługują 
także w 23 parafiach na terenie Polski, 
głównie na Pomorzu Zachodnim. Dom 
Generalny zgromadzenia i seminarium 
duchowne mieszczą się w Poznaniu. 
Szczegółowe informacje o zgromadzeniu 
na stronie www.tchr.org Jan Hadalski 
TChr, rzecznik prasowy 
 
Sympozjum naukowe o działalności 

franciszkanów na Bałkanach 
 
"Bałkany między Wschodem i Zachodem. 
Franciszkanie w historii narodów 
bałkańskich" to tytuł międzynarodowej 
konferencji, organizowanej w Wenecji, w 
dniach 13 i 14 listopada br., w 800. 

rocznicę zatwierdzenia Reguły 
franciszkańskiej. Obrady odbywać się 
będą przy klasztorze braci mniejszych 
konwentualnych (Friari) oraz w Instytucie 
Ekumenicznym św. Bernarda. Podczas 
dwudniowego spotkania wygłoszonych 
zostanie dziewięć referatów, dotyczących 
obecności franciszkanów w krajach 
bałkańskich. 
 
W pierwszym dniu konferencji, referaty 
dotyczyć będą franciszkanów w: Imperium 
Ottomańskim (o. Alfonse M. Sammut 
OFMConv); średniowiecznej Rumunii (Ioan 
Aurel Pop) oraz Rumunii współczesnej 
(Stefan Damian); Bułgarii w wiekach XVII-
XIX (Krasymir Stanczew) oraz obecności 
franciszkanów w Bułgarii na podstawie 
XVIII-wiecznego opisu niemieckiego 
franciszkanina Blasiusa Kleinera (Wanda 
Stępniak-Minczewa).  

Drugi dzień obrad poświęcony zostanie 
franciszkanom w Chorwacji (Riccardo 
Burigana), Słowenii (o. Igor Salmić 
OFMConv), Albanii (Maria Francesca Di 
Miceli) oraz literaturze franciszkańskiej w 
Bośni i Chorwacji (Barbara Lomagistro).  

Organizatorami konferencji są: Instytut 
Ekumeniczny Św. Bernarda w Wenecji, 
Wydział Teologiczny "Seraphicum" w 
Rzymie oraz Uniwersytet Ca' Foscari w 
Wenecji. Opiekę naukową nad konferencją 
sprawują jej pomysłodawcy i 
organizatorzy: o. Roberto Giraldo OFM, o. 
Zdzisław Kijas OFMConv, prof. 
Gianclaudio Macchiarella oraz prof. 
Aleksander Naumow 

Za: www.franciszkanie.pl 
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Odeszli do Pana 

 
 

 
ŚP. Ks. Józef Orlik (1932-2009) salezjanin 

 
 Dnia 2 listopada 2009 roku odszedł 
do Pana ks. Józef Irlik, salezjanin - w 
78 roku życia, 57 roku ślubów 
zakonnych, 47 roku kapłaństwa. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
dnia 5 listopada 2009 roku (czwartek) 
o godz. 11.00 w Sanktuarium N.M.P. 
Wspomożenia Wiernych w 
Oświęcimiu. Po Mszy św. Nastąpiło 
odprowadzenie na cmentarz przy ul. 
Dąbrowskiego. Dobry Jezu, a nasz 
Panie, daj mu wieczne spoczywanie!  
 

Curriculum vitae: 
 
Urodzony 21 lutego 1932 roku w Czułowie. 
1952 – 1953 - Kopiec - nowicjat. 
15.08.1953 - Kopiec - pierwsze śluby zakonne. 
4.07.1959 - Oświęcim - śluby wieczyste. 
21.06.1963 - Kraków - święcenia kapłańskie. 
1963 – 1964 - Oświęcim - asystent kleryków.  
1964 – 1966 - Przyłęków - duszpasterz. 
1966 – 1967 - Szczyrk - administrator. 
1967 – 1977 - Oświęcim - duszpasterz, ogrodnik. 
1977 – 1978 - Pogorzeliska - katecheta i duszpasterz. 
1978 – 2009 - Oświęcim - spowiednik i duszpasterz.  
                               
                        Za: www.salezjanie.pl   
  
 

ŚP. Ks. Jan Papkała (1935-2009) pallotyn 
 

Dnia 1 listopada 2009 roku zmarł w 
Gdańsku pallotyn ks. Jan Papkała SAC. 
Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks. 
Jana zostanie odprawiona dnia 05 
listopada br. (czwartek) o godz. 11.30 w 
pallotyńskim kościele p.w. św. Elżbiety 
w Gdańsku (ul. Elżbietańska 1). Po 
Mszy św. (o godz. 13.00) odbędzie się 
pogrzeb na Cmentarzu Srebrzysko w 
Gdańsku. Śp. ks. Jana polecajmy 

Miłosierdziu Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba. 

 
Ks. Jan Papkała SAC urodził się dnia 29 maja 1935 roku w 
Halembie. Pierwszą profesję w Stowarzyszeniu Apostolstwa 
Katolickiego złożył dnia 01 lipca 1953 roku w Otwocku, a 
święcenia prezbiteratu otrzymał dnia 11 czerwca 1959 roku w 
Ołtarzewie. Jako Pallotyn posługiwał w Gdańsku, Gdańsku-
Wrzeszczu, Lublinie, Ołtarzewie, Płońsku.  

Za: www.pallotyni.pl  
 
 

 
 
„Widząc zmarłych lub myśląc o nich, chciałbym się stać 
życiem, by wskrzesić ich po to, aby dokonywali dla chwały 
Bożej owych wielkich rzeczy, jakie by czynili, gdyby 
rzeczywiście powstali do nowego życia. Tymczasem zaś 
aktem wewnętrznym będę się starał czynić to, co uczyniłyby 
wszystkie bez wyjątku stworzenia, każde mnożone w 
nieskończoność… i co uczyniliby Maryja i Jezus, gdyby 
powstali do nowego życia, po nieprzeliczoną ilość razy w 
każdym nieskończenie małym momencie…” (św. Wincenty 
Pallotti)  
                  
 
 
 
Śmierć Misjonarki w rezerwacie Indian Nawahów 
 
 
W USA zamordowano katolicką siostrę zakonną. 64-letnia s. 
Marguerite Bartz należała do Zgromadzenia Sióstr Najświętszego 
Sakramentu dla Indian i Ludności Kolorowej. Pracowała w 
rezerwacie Nawahów w Nowym Meksyku w pobliżu granicy z 
Arizoną. Znana była z zaangażowania na rzecz sprawiedliwości i 
pokoju. 
 
Ciało s. Bartz znaleziono w niedzielę rano na terenie misji, gdzie 
mieszkała. Druga pracująca z nią zakonnica przebywała w tym 
czasie poza domem. Nieznane są okoliczności zabójstwa. Zniknął 
jednak samochód, którego używała s. Bartz    
                 

Za: Radio Watykańskie  

 

 

 
     

 
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” 
 

 


