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Rozpoczynamy okres Adwentu i nowy rok liturgiczny, gdy wzmacnia się puls życia Kościoła, a wszyscy oczekujemy 
przyjścia Zbawiciela, który narodzi się w Betlejem, nie po to, by Mu służono, lecz aby służyć i dać życie za wielu. Mamy 
stawać się jak On, więc adwentowy numer Biuletynu otwiera informacja o odznaczeniu przez Prezydenta zakonnic i 
zakonników, którzy swoje życie poświęcili służbie innym. Za nazwiskiem każdej i każdego z nich kryje się bogata historia 
posługi ludziom potrzebującym. Niestety informacja o tym ważnym wydarzeniu, wraz z pełną lista odznaczonych pojawiła 
się z dużym opóźnieniem. Prosimy zatem ponownie o przesyłanie informacji o wydarzeniach dotyczących życia 
konsekrowanego na adres redakcji portalu internetowego www.zyciezakonne.pl i na adres sekretariatu KWPZM 

     Redakcja Biuletynu 
 

     

Wiadomość tygodnia 

 
 

Prezydent RP odznacza osoby konsekrowane
 

20 listopada 2009 r. o godz. 12:00 w 
Pałacu Prezydenckim odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego. Wzięło w nim 
udział 85 osób z całej Polski, 
wyróżniających się w pracy socjalnej na 
rzecz osób potrzebujących pomocy. 
Podczas uroczystości Paweł Wypych 
Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP 
wręczył odznaczenia państwowe. Pośród 
odznaczonych znaleźli się zakonnice i 
zakonnicy z różnych zgromadzeń 
zakonnych. 
Odznaczeni zostali za wybitne zasługi w 
działalności na rzecz osób potrzebujących 
pomocy: 
 
 
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI 
 
Siostra Izabela BONDARCZUK  
Siostra Maria Beniamina - Helena KOGUT 
 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI 
 
Siostra Cherubina – Zofia BOKOTA 
Siostra Grażyna - Helena GAJEK 
Siostra Maria Wanda – Antonina 
LESZCZYŃSKA 
Ojciec Kazimierz LOREK, barnabita 
Siostra Maria Konsolata - Danuta 
MARCINIAK 
Ksiądz Jan PAŁYGA, pallotyn 
Ksiądz Krzysztof SAMBORSKI, saletyn 
Siostra Letycja – Eleonora SOJKA 
Siostra Scholastyka – Jadwiga 
SZYŁKIEWICZ 
Siostra Arkadia – Teresa WILKOWSKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ksiądz Leszek WOJTYŚ, orionista 
 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 
 
Siostra Barbara – Zofia CHRAPEK 
Siostra Alicja – Elżbieta DĄBROWSKA 
Siostra Krystyna GBIORCZYK 
Siostra Józefina – Zofia GUTKOWSKA 
Siostra Damaris – Małgorzata 
KAŁDOWSKA 
Siostra Janina KIERSTAN 
Siostra Józefa MACHOWSKA 
Siostra Maria PIOSKOWIK 
Siostra Anna STALMACH 
Siostra Agnieszka SZEREWICZ 
Siostra Kordiana – Jolanta SZOŁTYSEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 
 
Ojciec Marek SKOWROŃSKI, kapucyn 
Ojciec Piotr STANISŁAWCZYK, 
franciszkanin OFMConv 
Siostra Teresa STEFAŃSKA * 
Siostra Ewa ŚWIDERSKA 
Siostra Malwina – Anna WARZOCHA 
 
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 
 
Ojciec Rafał GORZOŁKA, franciszkanin 
OFM 
 
„W dniu Państwa święta życzę wszystkim 
Paniom i Panom poczucia spełnienia w 
waszej trudnej, odpowiedzialnej i 
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niezmiernie potrzebnej pracy, życzę wielu 
sukcesów zawodowych, niesłabnących sił 
ciała i ducha oraz wszelkiej pomyślności 
osobistej.” - napisał w liście skierowanym 
do wszystkich odznaczonych pracowników 
socjalnych Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński. 

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 
21 listopada wprowadziła ustawa o 
pomocy społecznej z dnia 29 listopada 
1990 roku jako formę wyróżnienia 
pracowników społecznych, dostrzeżenia 
roli i znaczenia ich pracy a także 
promowaniem tego typu służny. Każdego 
roku Minister Pracy i Polityki Społecznej 

wręcza róznego typu nagrody za wybitne, 
nowatorskie rozwiązania w zakresie 
pomocy społecznej. 
 
Opracowano za: www.prezydet.pl oraz 
www.kapucyni.pl i www.saletyni.pl   
 

.Za
 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Spotkanie ekonomów zakonnych w 
Warszawie 

 
W siedzibie Sekretariatu Konferencji 
Episkopatu Polski odbyło się spotkanie 
ekonomów zakonnych należących do 
Konferencji Wyższych Przełożonych 
Zakonów Męskich w Polsce. Jak 
poinformował ks. Piotr Ciepłak MS, 
ekonom Konferencji Wyższych 
Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, 
tematyka zebrania, w którym wzięło udział 
68 ekonomów, dotyczyła osobowości 
prawnej i własności w Kościele, w 
szczególności w odniesieniu do ksiąg 
wieczystych. 
 
„Zgromadzenia w swojej historii miały 
różne nazwy, różnie były traktowane przez 
państwo, różne mają dokumenty 
poświadczające o ich osobowości prawnej, 
często sprzeczne – powiedział misjonarz 
saletyn. – Okazało się na sali, że 
rekordzista, pewne zgromadzenie, ma 26 
nazw, których używa jako nazwy własne, a 
powinna być jedna. To są sprawy, które 
nie wyniknęły dziś, tylko nazbierały się i 
chcemy to po prostu uregulować”. 
 
Kolejne spotkanie ekonomów zakonów 
męskich odbędzie się wiosną przyszłego 
roku.                        Za: Radio watykańskie 
 

Kościelni rzecznicy prasowi o tym 
jak dobrze mówić o Kościele 

 

Jak nas przechytrzyć? – rzecznikom 
instytucji kościelnych podpowiadali 
dziennikarze mediów świeckich. W 
Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym 
Caritas Diecezji Radomskiej w Turnie 
zakończyły się trzydniowe warsztaty PR-
owskie. Siostry zakonne, ojcowie, księża i 
osoby świeckie uczyli się technik 
perswazyjnych, redagowania materiałów 
prasowych i budowania dobrych relacji ze 
światem mediów.  
 
W 2007 r. franciszkanin o. Jan Maria 
Szewek OFMConv po raz pierwszy 
zorganizował szkolenie rzeczników 
zakonnych. Od lutego 2009 r. zakonnik 
wraz z rzecznikiem Konferencji Episkopatu 
Polski ks. dr. Józefem Klochem i 
specjalistką ds. PR dr Moniką Przybysz z 

Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowali 
wspólnie warsztaty dla wszystkich 
instytucji kościelnych w Polsce.  

Zimowe spotkanie poświęcone było 
skutecznemu rozwiązywaniu sytuacji 
kryzysowych. Dzisiejsze –  pozytywnemu 
kreowaniu wizerunku. Przyszłoroczne – 
obecności Kościoła w mediach 
elektronicznych.  jms/ 

Warsztaty dla rekolekcjonistów 
 
Sympozjum i warsztaty "Rekolekcje 
kapłańsko-zakonne w kontekście 
współczesnych uwarunkowań" odbyły się 
w dniach 23 - 26 listopada w klasztorze 
redemptorystów Krakowie. Było to 
pierwsze tego typu spotkanie, które 
przygotował o. Kazimierz Fryzeł CSsR, 
specjalista i praktyk z ogromnym 
doświadczeniem w tym względzie. On 
zaprosił też innych specjalistów, którzy 
podzielili się swoimi spostrzeżeniami i 
radami z ponad dwudziestoma 
redemptorystami misjonarzami. 
 
Idea takiego spotkania wynikła z prostej 
potrzeby, którą na rozpoczęcie tego 
sympozjum wypowiedział Przełożony 
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, 
o. Ryszard Bożek. Przywołał zdarzenie ze 
swego życia, kiedy to szukał kogoś do 
przeprowadzenia rekolekcji dla kapłanów 
i… nie znalazł. 

Podczas warsztatów wystąpili znani 
prelegenci:  
• o. Józef Augustyn SJ, znany wszystkim 
autor niezliczonych książek i artykułów, a 
także wzięty rekolekcjonista właśnie dla 
kapłanów i osób zakonnych;  
• o. Jacek Zdrzałek CSRS, pełniący 
obecnie funkcję magistra nowicjatu 
redemptorystów, praktyk w zakresie 
rekolekcji dla sióstr zakonnych. 
• ks. Piotr Stawarz, salwatorianin, dyrektor 
Centrum Duchowości Salwatorianów w 
Trzebini. 
• o. Wojciech Zagrodzki CSsR, misjonarz i 
rekolekcjonista, dyrektor Wydawnictwa 
Homo Dei; 
• o. Kazimierz Fryzeł, przedstawiony we 
wstępie. 
 
Treści, które zostały przekazane 
uczestnikom tych warsztatów, były 
ogromnie bogate. Oczywiście miało to na 

celu pokazanie przyszłym rekolekcjonistom 
kapłańskim i zakonnym tematyki, środków i 
celów takich rekolekcji. Zauważono też 
ogromnie ważną sprawę, aby sam 
rekolekcjonista był przede wszystkim 
świadkiem tego co głosi.  

Zakres tematów był bardzo szeroki. 
Prelegenci pokazali zarówno źródła 
kryzysów w życiu kapłańskim i zakonnym, 
ale również bardzo praktyczne sprawy. 
Warsztaty te były również dobrą okazją do 
dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i 
doświadczeniami przez samych 
uczestników. Ostatni dzień warsztatów był 
poświęcony na omówienie programu 
duszpasterskiego na rok 2009/2010 i jego 
implikacji dla rekolekcji kapłańskich i 
zakonnych (…)     O. Zbigniew Bruzi CSRS  

                  Za: www.redemptor.pl  
 

Kapituła prowincjalna orionistów 
 
W dniu 22.11. 2009r. w Domu Misyjnym 
uroczystymi Nieszporami Ks. Prowincjał 
Antoni Wita rozpoczął Kapitułę 
Prowincjalną Polskiej Prowincji Księży 
Orionistów. (…) 

W pierwszym dniu kapituły przedstawiony 
został program, ustalono metodologię 
pracy i zapoznano się z oczekiwaniami 
wobec Kapituły ze strony Wspólnot 
Oriońskich i ze strony samych Ojców 
Kapitulnych. Mszy Św. przewodniczył i 
Konferencję Wygłosił Ks. Kazimierz Lorek, 
Prowincjał Ojców Barnabitów.  

W drugiej części, po Nabożeństwie 
Pokutnym, Ks. Prowincjał i Ekonom 
Prowincjalny przedstawili raport o stanie 
Prowincji. Następnie odbyło się spotkanie 
w sekcjach kapitulnych, w których Ojcowie 
pochylali się nad 5 grupami tematycznymi. 
Obrady Kapituły zakończyły się 
Uroczystymi Nieszporami, Adoracją i 
Apelem Jasnogórskim.  
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Drugi dzień Kapituły Prowincjalnej 
rozpoczął się uroczystymi laudesami pod 
przewodnictwem ks. Tomasza 
Wiśniewskiego dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Warszawie. 
Następnie Ojcowie kapitulni kontynuowali 
rozpoczęto prace w poszczególnych 
sekcjach kapitulnych  

W trzecim dniu kapituły, swoje postulaty i 
wnioski prezentowała każda grupa 
delegatów. Do południa głos zabrały 
Siostry Orionistki które mówiły o chęci 
jeszcze głębszej i mocniejszej współpracy 
z Księżmi. Swoje oczekiwania przedstawili 
także członkowie Oriońskiego Ruchu 
Świeckich oraz Oriońskiego Instytutu 
Świeckich.  
 

 

Po części przedpołudniowej o godz. 12:00 
odbyła się Msza Św, której przewodniczył i 
Słowo Bożę głosił Ks. Leszek Kromka. W 
sesji popołudniowej swój głos na Kapitule 
został oddany młodzieży z Oriońskiego 
Ruchu Młodzieżowego, którzy również 
przedstawili swoje wnioski, odczucia i 
oczekiwania dotyczące pracy 
duszpasterskiej wśród młodych. Po 
skończonym czasie spotkań z delegatami, 
w ostatniej sesji obrad Kapituły odbyła się 
debata na temat przyszłości WSD Księży 
Orionistów w Zduńskiej Woli  

Czwartego dnia obrad dyskutowano nad 
wypracowanymi wnioskami sekcji, 
poruszono jeszcze raz sprawę WSD 
Księży Orionistów. i najważniejsze temate 
dotyczące życia naszej Prowincji. Po 
Kolacji odbył się koncert w Kaplicy Trójcy 
Świętej a następnie Nieszpory w raz 
Apelem Jasnogórskim. Na zakończenie 
Ojcowie Kapitulni zebrali się aby wybrać 
delegatów na Kapitułę Generalną. Za: 
www.orionisci.rel.pl  

Konwent prowincjalny polskich 
Marianów 

 
Jak przeżywamy śmierć współbrata, w jaki 
sposób możemy go wspierać w cierpieniu i 
jak przeżywamy starość ? - to kilka z 
głównym pytań na które próbowali 
odpowiedzieć sobie uczestnicy Konwentu 
Prowincjalnego Zgromadzenia Księży 
Marianów jaki trwa w domu Pielgrzyma 
Arka w Licheniu. Konwent rozpoczął się w 
poniedziałek a zakończy się w czwartek 26 
listopada. Bierze w nim udział 56 
zakonników w tym ponad dwudziestu z 
nich to przełożeni mariańskich domów 
zakonnych z Anglii, Niemiec, Białorusi, 
Kazachstanu, Słowacji, Czech i Polski.  

Spotykamy się dwa razy w roku na dwa, 
trzy dni, zawsze pierwszy dzień jest dniem 
skupienia, w tym roku poświęcony 
tematowi cierpienia i choroby. Oprócz 
konferencji, Eucharystii i Liturgii Pokutnej, 
była też okazja do dzielenia się 
spostrzeżeniami, jak choroba i śmierć 
współbrata wpływa na mój apostolat, na 
moje odniesienie do ślubów i całej 
wspólnoty. To było dzielenie się osobistym 
doświadczeniem, a rozmowy te 
prowadzone były w małych grupach - 
mówi  ks. Paweł Naumowicza MIC, 
przełożony Prowincji Polskiej 
Zgromadzenia Księży Marianów.   

Uczestnicy Konwentu mówić będą także o 
zaangażowaniu Prowincji poza Polską. 
Oceniać będą perspektywy rozwoju misji w 
Afryce i na Filipinach a także za wschodnią 
granicą Polski na Białorusi i w 
Kazachstanie.     

Oprócz dnia skupienia kilka sesji 
poświeconych jest sprawom bieżącym. 
Jedna z nich dotyczy Lichenia i 
działalności Sanktuarium. Chcemy 
rozmawiać o placówkach jakie tu istnieją 
czyli : Centrum Formacji Maryjnej , 
Centrum Pomocy Rodzinie i  Osobom 
Uzależnionym a także hospicjum. Chcemy 
ażeby zostały zauważone – dodaje ks. 
Paweł  Naumowicz MIC.   

Ostatnią sesją listopadowego Konwentu w 
Licheniu będzie rozmowa na temat 
kondycji Zgromadzenia i całej Prowincji z 
określeniem perspektyw rozwoju. 
Spotkanie w czwartek zakończy Msza św. 
której przewodniczyć będzie przełożony 
Polskiej Prowincji. Za: www.marianie.pl  

II tura Kapituły sercanów białych 
 

24 listopada, w klasztorze Christus Rex w 
Polanicy Zdroju, odbyła się II tura XV 
Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Najświętszych Serc. Udział 
w niej wzięło 15 współbraci: 5 z urzędu i 10 
z wyboru. Obecny był również 
przedstawiciel Zarządu Generalnego o. 
Felipe Lazcano z Rzymu.  
 

Tym razem, prace Kapituły koncentrowały 
się na: zatwierdzeniu wypracowanych 
przez Zarząd Prowincjalny propozycji, 

dotyczących zagadnień zleconych przez 
Kapitułę w kwietniu, m.in.: sercańskiego 
profilu pracy parafialnej, systemu 
ekonomicznego Prowincji, struktur wg 
komisji oraz na aktualizacji niektórych 
zapisów naszych Dokumentów 
Prowincjalnych. Podczas Kapituły miała 
również miejsce Msza św. w intencji śp. o. 
Włodzimierza Zimoląga SSCC (założyciela 
Polskiej Prowincji Zgromadzenia 
Najświętszych Serc) w 10 rocznicę śmierci.   

         Rzecznik Prasowy Prowincji 

 
Rozwój apostolatu świeckich 
salwatorianów w Polsce 

 
W dniach od 20 do 22 listopada 2009 roku 
w domu zakonnym w Trzebini odbyło się 
spotkanie, w czasie którego podjęto 
refleksję nad działalnością i rozwojem 
apostolatu Świeckich Salwatorianów w 
Polsce. Po trzech latach działalności oraz 
po zawiązaniu grup zrzeszających 
Świeckich Salwatorianów uczestnicy 
spotkania zastanawiali się nad tym jak 
Salwatorianie Polskiej Prowincji mogą 
pomagać w dalszym rozwoju tego dzieła. 
Zauważono również potrzebę dalszej 
działalności powołaniowej wśród laikatu 
oraz szeroko rozumianą promocję tego 
apostolatu. (…) 

Bardzo ważną rzeczą w rozwoju tego 
dzieła jest formacja Świeckich 
Salwatorianów. Dlatego uczestnicy 
spotkania podjęli pracę nad stworzeniem 
programu formacyjnego, który byłby 
ogromną pomocą w formowaniu i 
pogłębianiu wiary dla wszystkich członków 
tej wspólnoty, a szczególnie dla tych, 
którzy po dwóch latach formacji 
zdecydowaliby się na złożenie 
przyrzeczeń. W czasie spotkania 
celebrowana była Msza Święta, w której 
modlono się o rozwój apostolatu Świeckich 
Salwatorianów                Za: www.sds.pl  

Rada Prowincji Misjonarzy Świętej 
Rodziny. 

W dniach 17-20 listopada 2009 r. w Górce 
Klasztornej odbyła się doroczna Rada 
Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny, 
której temat był następujący: 
Podsumowanie obchodów Roku 
Berthierowskiego w Polskiej Prowincji 
MSF. W Radzie Prowincji uczestniczyło 26 
przełożonych domowych i oficjałów. 
Gośćmi honorowymi, przybyłymi z Rzymu, 
byli: Przełożony Generalny Zgromadzenia 
Misjonarzy Świętej Rodziny Ks. Edmund 
Michalski MSF i Asystent Generalny Ks. 
Patrice Ralaivao MSF, pochodzący z 
Madagaskaru.  
Uczestnicy Rady Prowincji wysłuchali na 
wstępie sprawozdania z przebiegu Rady 
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, 
która odbyła się w br. na La Salette w 
dniach 24-29 sierpnia. Następnie Ks. 
Generał Edmund Michalski zapoznał 
współbraci z ogólną sytuacją, panującą w 
Zgromadzeniu. Ks. Patrice Ralaivao, 
Asystent Generalny, Postulatora procesu 
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beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Jana 
Berthiera, przedstawił uczestnikom Rady 
na jakim etapie ten proces znajduje się. 
Oznajmił, iż proces przyspieszyć może 
cud, który dokona się za wstawiennictwem 
Ojca Założyciela. 
 
Rada Prowincji dokonała podsumowania 
obchodów Roku Jubileuszowego, który 
zakończył się w Kazimierzu Biskupim 
uroczystym aktem oddania Świętej 
Rodzinie z Nazaretu Polskiej Prowincji 
Misjonarzy Świętej Rodziny. Jako pierwszy 
relację złożył Ks. Prowincjał Marian 
Kołodziejczyk MSF. Następnie uczynił to 
każdy z Rektorów. Uczestnicy Rady 
Prowincji udali się również do Paterka na 
miejsce stracenia przed 70 laty, 
11.11.1939 r. Trzydziestu Współbraci MSF 
(z Prowincjałem na czele), Męczenników 
Góreckich. Tam odprawione zostało 
nabożeństwo o ich rychłą beatyfikację. W 
trakcie obrad omówiono kwestię realizacji 
postulatów poprzedniej Kapituły 
Prowincjalnej oraz sprawy związane z 
nadchodzącą Kapitułą (12-16.04.2010). 
Poruszono także najważniejsze, bieżące 
sprawy Prowincji. 
 
W podsumowaniu obrad Ks. Prowincjał 
podziękował wszystkim Współbraciom za 
ofiarną pracę i wszystkie podejmowane 
dzieła. Ks. Generał podziękował za 
braterskie przyjęcie i wyraził słowa uznania 
i dumy z licznych dzieł, prowadzonych 
przez Polską Prowincję Misjonarzy Świętej 
Rodziny. Podziękował również za 
wszystko, co zostało zrobione z racji Roku 
Berthierowskiego i wyraził nadzieję, że 
wyda to dobre owoce. Ks. Patrice (po raz 
pierwszy w Polsce) wyraził swoje ogromne 
uznanie dla polskiej wspólnoty MSF, 
dziękując zwłaszcza za braterską 
atmosferę. Podziękował również Prowincji 
Polskiej w imieniu Prowincji Malgaskiej za 
to, że od 30 lat wysyła misjonarzy na 
Madagaskar.  
 
Rada Prowincji zakończyła się tak, jak się 
rozpoczęła – Mszą św. przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Góreckiej. Ks. 
Prowincjał zwrócił się na zakończenie do 
każdego ze Współbraci, zachęcając do 
wiary i ufności w Bożą Opatrzność, która 

posyła nas w różne miejsca i stawia przed 
nami różne zadania, lecz nigdy nas nie 
opuszcza – „idź i nie lękaj się, nie jesteś 
sam!”.           Sekretarz Prowincji 
 

Prezentacja nowego tłumaczenia 
Pism Św. Franciszka z Asyżu 

 
Ilość prób tłumaczeń Pism św. Franciszka 
z Asyżu na język polski można porównać z 
ilością tłumaczeń Pisma św.” – 
przekonywał biblista i rektor seminarium 
franciszkanów o. dr Piotr Gryziec. W 
czwartek w Krakowie odbyła się sesja 
naukowa połączona z prezentacją 
najnowszego wydania „Pism św. 
Franciszka z Asyżu”. Publikację 
przygotowało Wydawnictwo 
Franciszkanów „Bratni Zew”.  

 
Tezę postawioną prz
ez franciszkanina 

potwierdził kapucyn 
o. prof. dr hab. 
Roland Prejs, 
wyliczając chronolo-
gicznie wszystkie 
zabiegi podejmowa- 
ne w przekładaniu 
dzieła na język 

polski w nowożytnej historii.  Szef 
Wydawnictwa o. Stefan Tuszyński, 
choć zapewnia, że dzieło z 2009 roku 
wykorzystuje najnowsze badania naukowe, 
to jednak „warto dalej poszukiwać pism św. 
Franciszka w różnych kodeksach 
średniowiecznych”.   „Nigdy bowiem nie 
osiągniemy tłumaczenia doskonałego. Nie 
ma idealnego, aby uznać kres badań” – 
dodaje o. Gryziec.   
 
Podczas sesji teolog duchowości 
franciszkańskiej o. dr Andrzej Zając mówił 
o sensie i ogromnym znaczeniu pisanego 
słowa w Wiekach Średnich. „Bo nie było 
dostępne dla wszystkich” – twierdzi 
zakonnik.  Zdaniem organizatorów sesja 
miała zachęcić wszystkich do lektury tej 
książki. „Oby ta pozycja służyła powrotowi 
do źródeł” – życzył wszystkim uczestnikom 
wikariusz prowincji o. Paweł Dybka.   
 
Wśród pism św. Franciszka są  m.in.: 
autografy, laudy i modlitwy, reguły zakonu, 

listy do ministrów, duchownych, 
kustoszów, do św. Antoniego, do św. Klary 
i sióstr, do Hugolina z Ostii, do Jakobiny z 
Settesoli, do całego Zakonu, do rządców 
narodów, do wiernych, ostania wola 
napisana do św. Klary, Testament, 
napomnienie, przypowieści, „logia” i 
sentencje oraz cenne do nich komentarze.  

          Za: www.franciszkanie.pl  

 
Grypa? Sms-owe rekolekcje 

adwentowe! 
 
Dwa niezależne ośrodki akademickie, 
krakowski i wrocławski, opracowały 
specyfik na jesienne chłody. Dwa aktywne 
składniki preparatu działają 
komplementarnie, rozgrzewając i 
oczyszczając wewnętrznie. Wzmacniające, 
malinowo-ziołowe, adwentowe rekolekcje 
sms-owe zostały przygotowane przez 
duszpasterzy akademickich z Wrocławia i 
Krakowa, ks. Mirosława Malińskiego i o. 
Wojciecha Ziółka SJ, by zwiększyć zimową 
odporność. 
 

 
„Ziółka i Maliny – rekolekcje 
wzmacniające”, czyli SMS-owe rekolekcje 
adwentowe prowadzone przez dwóch 
znanych duszpasterzy: o.Wojciecha Ziółka 
(znany biblista i rekolekcjonista, obecnie 
prowincjał Jezuitów w Polsce) i ks. 
Mirosława Malińskiego (duszpasterz 
akademicki z Wrocławia).  
 

         Za: www.jezuici.pl   
(…) 

 

   

  Wiadomości zagraniczne 

 
 

Salezjanie w poszukiwaniu 
najlepszych form duszpasterstwa 

młodzieży 
 
W dniach 20-22 listopada w Domu 
Generalnym Salezjanów w Rzymie odbyło 
się pierwsze spotkanie Ekipy, powołanej 
przez Przełożonego Generalnego w celu 
przemyślenia salezjańskiego 
duszpasterstwa młodzieży w świetle 
Kapituły Generalnej 26, która odbyła się w 
2008 roku. Ekipa ta, wraz z członkami 
Dykasterium ds. Duszpasterstwa 

Młodzieży, podzieliła się praktycznym 
doświadczeniem i refleksjami na temat 
dwumianu ewangelizacja-wychowanie. Na 
bazie tej wymiany powstał plan pracy 
dotyczący Duszpasterstwa Młodzieży, 
który będzie realizowany w ośrodkach 
regionalnych i formacyjnych (...) 
 
Punktem wyjścia obrad, którym 
przewodniczył ks. Fabio Attard, Radca ds. 
Duszpasterstwa Młodzieży, był drugi dział 
tematyczny KG 26: “Nagląca potrzeba 
ewangelizacji”. Zdając sobie sprawę z 
niepełnego wdrożenia niektórych 

poprzednich wskazań, jak np. te związane 
z KG 23, ostatnia Kapituła Generalna 
Salezjanów uwzględniła sytuacje, które 
zrodziły się w nowych kontekstach, a które 
domagają się zmian w działalności 
duszpasterskiej salezjanów. 
 
KG 26 wskazała na trzy konkretne 
zadania: pogłębić związek między 
ewangelizacją i wychowaniem, aby 
zaktualizować System Prewencyjny oraz 
dostosować “obraz odniesienia 
salezjańskiego duszpasterstwa młodzieży” 
do zmienionych warunków kulturowych; 
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przeprowadzić refleksję na temat wkładu 
kryterium oratoryjnego, jaki można 
zaofiarować odnowie katechezy 
realizowanej aktualnie w Kościele; i w 
końcu – przedstawić ukierunkowania dla 
działalności ewangelizacyjnej i 
wychowawczej na rzecz młodzieży i rodzin 
innych wyznań religijnych. 
 
Chociaż KG 26 nie używa wyraźnie słowa 
“przemyślenie”, trzeba je faktycznie tutaj 
wprowadzić. To nie ogranicza się tylko do 
przejrzenia dokumentu Dykaksterium pt. 
“Salezjańskie duszpsterstwo młodzieży. 
Podstawowy obraz odniesienia”, 
wydanego w 1998 roku, a uaktualnionego 
w 2000 roku, ale domaga się przede 
wszystkim refleksji na temat praktyki 
duszpasterskiej Zgromadzenia i 
jednocześnie – refleksji na temat 
teoretycznych kwestii, które nie zostały do 
końca rozstrzygnięte lub znalazły znikome 
zastosowanie. 
 
Spotkanie w Rzymie wyznaczyło proces, 
który, angażując różne środowiska świata 
salezjańskiego, zakończy się w przededniu 
Kapituły Generalnej 27 w 2014 roku. 
Najbliższe spotkanie ekipy jest 
przewidziane w lutym 2011 roku. Za 
www.salezjanie.pl  

  
Nowy prowincjał Zgromadzenia 
Sług Miłości (guanelianów) 

 
Został wybrany nowy prowincjał 
Zgromadzenia Sług Miłości, pod którego 
podlega wspólnota w Polsce. Został nim 
74-letni ks. Nino Minetti. Urodził się 8 
grudnia 1935 roku w Ostuni (Bari) w 
regionie Puglia. Święcenia kapłańskie 
przyjął 30 czerwca 1963 roku. Pracował 
jako wykładowca teologii moralnej w 
Wyższym Seminarium Guanelliańskim w 
Chiavennie. Na zdjęciu kaplica 
Zgromadzenia w Skawinie. 

Przez 12 lat pełnił urząd przełożonego 
generalnego zgromadzenia. Obecnie 
prowadził Centrum Badań nad 
Duchowością Guanelliańską oraz pełnił 
funkcję ojca duchownego w 
międzynarodowym seminarium 
guanelliańskim w Rzymie. Za: 
www.guanellianie.org.  

Walka o uratowanie katolickiej 
świątyni z oligarchą w tle 

 
Katolicy z Dniepropietrowska apelują o 
modlitewne wsparcie ich walki o 
ostateczny zwrot kościoła św. Józefa. 
Mimo wyroku pierwszej instancji z 10 
sierpnia 2009 r., który po 18 latach starań 
przyznał prawo własności kościoła 
kapucyńskiej parafii, amerykańska firma 
Dugsbery Inc. nie zamierza zrezygnować 
ze swych roszczeń. O tym, że stawka w 
grze jest wysoka, świadczy chociażby fakt, 
że wynajęła jednego z najlepszych, a co za 
tym idzie najdroższych amerykańskich 
adwokatów.  
 
Firma, należąca do byłego premiera 
Ukrainy Pawła Łazarenki, chce rozebrać 
kościół i wybudować na jego miejscu 
dochodowy biurowiec.  
   

 
 
Rozprawa, na której ma zostać 
unieważniony wyrok sądu w 
Dniepropietrowsku, odbędzie się 26 
listopada w Najwyższym Sądzie 
Gospodarczym w Kijowie. Jej wynik 

zadecyduje, albo o ostatecznym 
przyznaniu kościoła wspólnocie parafialnej, 
albo oznaczać będzie początek kolejnej 
prawnej batalii o zwrot kościoła. 
Tymczasem wierni przygotowują się do 
obrony świątyni. Ustawili namioty, w 
których śpią, a okna kościoła wzmocnili 
dodatkowymi kratami. Obawiają się 
bowiem najścia ze strony ludzi 
ukraińskiego oligarchy. Już wcześniej 
napadali oni na katolików, podpalali 
kościół, niszczyli jego dach i demolowali 
wnętrze. W intencji sprawiedliwego wyroku 
trwa też nieustanna modlitwa przed 
Najświętszym Sakramentem. O 
modlitewne wsparcie katolicy z 
Dniepropietrowska apelują do wszystkich 
ludzi dobrej woli. 
 
„Widzimy, że nasi oponenci i firma 
Dugsbery Inc., za którą stoi były premier 
Ukrainy Paweł Łazarenko, nie chcą 
zrezygnować z tego kościoła i trwa walka – 
mówi o. Błażej Suska, wiceprowincjał 
kapucynów na Ukrainie. – Mamy poczucie 
niebezpieczeństwa. Przy obecnych 
skorumpowanych sądach Ukrainy sytuacja 
może się skomplikować. Stąd mój apel o 
modlitwę w intencji sprawiedliwego 
wyroku”. Jak informuje o. Kazimierz Guzik 
OFMCap, proboszcz parafii św. Józefa w 
Dniepropietrowsku, „wierni podjęli 
trzydniową modlitwę od rana do wieczora 
przed Najświętszym Sakramentem. W tym 
kościele bez dachu dzień przed rozprawą 
cała parafia będzie pościć o chlebie i 
wodzie, i całą noc czuwać na modlitwie o 
zwycięstwo prawdy w sądzie”. 
 
Na fasadzie kościoła w Dniepropietrowska 
widnieje transparent przypominający, że 
świątynia należy do Boga. Jest to aluzja do 
bezprawnych działań premiera Łazarenki. 
Będąc w 1998 r. u władzy, bezprawnie 
sprzedał on teren kościoła samemu sobie, 
używając jako podkładki fikcyjnej firmy 
zarejestrowanej w Ameryce. 

  Za: Radio watykańskie 

     

  Witryna Biuletynu 

 
 

Rusza adwentowy wideokomentarz "W stronę Słowa" na dominikanie.pl 
 
Codzienny wideokomentarz do czytań 
liturgicznych przygotowali na Adwent 
polscy dominikanie. Filmy z cyklu „W 
stronę Słowa” będzie można oglądać na 
stronie internetowej www.dominikanie.pl. 
Autorem wideokomentarza jest o. 
Wojciech Jędrzejewski. To już czwarty 
cykl dominikańskiego wideokomentarza 
„W stronę Słowa”. Poprzednie 
publikowane były w Adwencie i Wielkim 
Poście ubiegłego roku, a niedawno 
wystartował komentarz o. Jana A. 
Kłoczowskiego OP do modlitwy "Ojcze 
nasz". Wszystkie filmy, również 
archiwalne, dostępne są na stronie 
ww.dominikanie.pl 

- W Adwencie nasza witryna zyska 
całkowicie nową stronę startową. 
Zamierzamy w ten sposób zaznaczyć 
nowy okres w liturgii, ale przede 
wszystkim ułatwić oglądanie komentarza – 
tłumaczy o. Piotr Ciuba OP. – Naczelne 
miejsce na stronie zajmie duży player z 
komentarzem na każdy dzień Adwentu. 
Wystarczy jedno kliknięcie, by odtworzyć 
wybrany film – dodaje dominikanin. 
 
Niedawno dominikanie odpowiedzialni za 
stronę całkowicie zmienili technologię 
umieszczania plików wideo w witrynie, 
dzięki czemu mogą być one jednocześnie 
odtwarzane przez nieograniczoną liczbę 

odbiorców. Ponadto użytkownicy mogą 
wybrać, w jakiej jakości chcą oglądać 
filmy. Może to być ważne dla tych, którzy 
dysponują słabszymi łączami. Część 
produkcji, np. komentarz do "Ojcze nasz" 
powstaje w technologii Full HD i w 
zbliżony sposób jest przekazywana za 
pomocą Internetu. 
 
Podobnie jak w ubiegłym roku, filmy z 
komentarzem będą się pojawiać na 
stronie z jednodniowym wyprzedzeniem, 
co może być pomocne dla księży 
szukających inspiracji na kazanie roratnie 
na następny dzień. Piotr Ciuba OP 
www.dominikanie.pl 
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  Refleksja tygodnia 

 
 

Z Australii o pragnieniu obecności Boga  
 
Poniżej prezentujemy listopadowe 
refleksje ks. Tomasza Sielickiego SChr, 
przewodniczącego Konferencji, spisane 
na kontynencie australijskim  
 
Stosunkowo długi mój pobyt w Australii, 
tym razem bez intensywnego programu 
wizytacyjnego, naznaczony był 
wydarzeniami takimi, jak rekolekcje 
wygłoszone naszym siostrom misjonarkom 
i uczestniczenie w ich regionalnych 
obchodach 50-lecia Zgromadzenia, dzień 
skupienia dla naszych księży z całej 
prowincji, udział w obchodach 65.rocznicy 
przypłynięcia do Wellingtonu w Nowej 
Zelandii statku z 733 polskimi sierotami 1 
listopada 1944 r., patriotyczne przeżycie 
Święta Niepodległości 11 listopada w 
Ambasadzie Polskiej w Canberze, 
wreszcie podwójne obchody 50-lecia pracy 
naszych księży chrystusowców na 
Antypodach: 14 listopada w kościele w 
Bankstown (pod przewodnictwem kard. 
Georga Pella) i 22 listopada w Marayong. 
Podczas bankietu po uroczystości w 
Bankstown z dumą uczestniczyliśmy w 
odznaczeniu przez polskiego konsula 
naszych zasłużonych współbraci: ks. 
Józefa Kołodzieja i ks. Zbigniewa Pajdaka 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej. 
 
Większość czasu spędziłem w domu 
prowincjalnym w Canberze pod serdeczną 
i gościnną opieką mieszkających tam 
współbraci, przede wszystkim superiora 
ks. Henryka Zasiury, ale też ks. 
Maksymiliana Szury i prowincjała ks. 
Tadeusza Przybylaka. Nieprzeciążony 
kalendarz dał mi możliwość „złapania 
oddechu” między licznymi podróżami i 
spokojnego przyglądnięcia się realiom 
życia kraju, który rok temu gościł Ojca 

Świętego Benedykta XVI i setki tysięcy 
młodzieży przybyłej na spotkanie z nim 
w ramach „World Youth Day”. Nie chcę 
tutaj rozpisywać się na temat egzotyki 
geograficznej, klimatycznej i przyrodniczej 
tego ciekawego kontynentu – w tej 
dziedzinie najciekawszym epizodem było 
„zdobycie” Mt. Kosciuszko, najwyższego 
szczytu Australii (2228 m n.p.m.). 
 
Z większą ostrością i wyrazistością niż 
przed rokiem uderzyło mnie coś innego: 
świeckość życia publicznego na co dzień. 
Co przez to rozumiem? Poza budynkami 
kościelnymi brak symboli religijnych 
gdziekolwiek, brak odniesień do Boga, do 
wartości religijnych w mediach (poza 
ewentualnymi skandalami od czasu do 
czasu), całkowity brak osób świadczących 
strojem o przynależności do Kościoła itp. 
To uderza i w którymś momencie zaczyna 
męczyć, a gdy dojdzie do tego obserwacja, 
że temu świeckiemu stylowi życia ulegają 
także osoby duchowne i konsekrowane, to 
musi niepokoić. Dlaczego? Może tak po 
prostu musi być, tak się czasy zmieniły, 
taki jest świat…? W filmie „Dlaczego nie!” 
główna bohaterka w pewnym momencie 
krzyczy: „Ja nie chcę takiego świata!”. 
 
Ja nie chcę takiego świata i takiego obrazu 
życia, bo on jest zakłamany, bo wmawia 
człowiekowi, że Boga nie ma, że nie ma 
świata duchowego, nie ma transcendencji, 
nie ma wieczności (a przynajmniej nie 
warto zaprzątać sobie nią głowy już teraz) 
– a to nieprawda. Moje doświadczenie 
rzeczywistości jest zupełnie inne, a 
wsparte zewnętrznymi wyrazami tradycji 
religijnej w Europie czy nawet w 
zmaterializowanej Ameryce – bogatsze i 
przekonujące. Z pozornie spokojnego i 
wygodnego stylu życia Australijczyków 
przebija nie tyle radość i poczucie 

szczęścia z życia w dobrobycie (co zresztą 
wcale nie dotyczy całego społeczeństwa), 
ile raczej jakieś ogromne ubóstwo, 
egzystencjalna nuda czy wręcz smutek. 
Przychodzi na myśl nastrój ze znanej 
powieści Nevila Shute’a z 1957 r. i filmu z 
1959 r. pod tym samym tytułem – „Ostatni 
brzeg” („On the Beach”): beznadziejność w 
oczekiwaniu na śmierć po światowym 
konflikcie atomowym, którego ofiarą 
Australia ma się stać jako ostatni 
kontynent.  
 
Na taką postawę chrześcijanin musi 
odpowiedzieć wiarą i nadzieją. Jedną z 
zachęt powtarzających się w referatach i 
dyskusjach podczas październikowego 
sympozjum polskich zakonów w 
Częstochowie, poświęconego zjawiskom 
laicyzacji, było: „Nie wolno opuszczać rąk, 
nie wolno się poddawać, nie wolno się 
lękać”. Robić jak najstaranniej to, co do 
nas należy, dawać świadectwo wierze w 
obecność i miłość Boga, być niezwietrzałą 
solą i światłem na górze dla zagubionego 
świata – który z pewnością zacznie się w 
którymś momencie budzić z zamroczenia i 
duchowego letargu. A gdy poraniony i 
spustoszony wewnętrznie człowiek zacznie 
szukać na nowo rzeczywistości duchowej, 
oby nie musiał zaczynać od nowa, od 
Lelum-Polelum i Światowida, Zeusów i 
naturalistycznych obrzędów celtyckich 
druidów, od wróżek i szamanów – lecz 
dzięki naszemu trwaniu oby szybko wrócił 
do wyżyn poznania Boga i komunii z Nim, 
jaka jest nam dana w prawdziwym 
Kościele. 
 

Wasz współbrat (jeszcze w Sydney) 
 

ks. Tomasz Sielicki SChr 
przewodniczący Konferencji 

 
 
 

     

 
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” 

 

 


