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Wiadomość tygodnia 

 
 

Zakończenie Spotkania Młodych Taizé w Poznaniu 
 
W Poznaniu zakończyło się 32. Europejskie 
Spotkanie Młodych. 2 stycznia rano 
odbywały się jeszcze poranne modlitwy, a 
później młodzieŜ rozjeŜdŜała się do swoich 
krajów. Na zakończenie abp Stanisław 
Gądecki zaprosił braci, by jak najszybciej 
wrócili do Poznania. Podczas ostatniej 
wieczornej modlitwy na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich 
br. Alois podziękował wszystkim 
mieszkańcom Poznania za niezwykłą 
gościnność. 
 
„Z całego serca dziękujemy rodzinom i 
wszystkim, którzy tak wspaniale otworzyli 
drzwi swoich domów – powiedział przeor 
wspólnoty z Taizé. – KaŜdy mógł odkryć 
podczas tego spotkania, Ŝe nie jest sam, Ŝe 
stanowimy część komunii wierzących. W 
Polsce mogliśmy dostrzec, Ŝe wiara w 
Chrystusa jest nieodłączna od 
przynaleŜności do Kościoła. Bardziej więc 
niŜ kiedykolwiek jest dla nas waŜne, Ŝeby 
nie uciekać, ale przybiec, by mówić o 
naszej miłości do tej jednej komunii, jaką 
jest Kościół”. 
  
„To było bardzo piękne spotkanie. Jego 
największą siłą było ogromne 
zaangaŜowanie młodych poznaniaków i 
poznańskich parafii – mówi br. Marek z 
Taizé. – Po prostu czuło się tu to, o czym 
mówił Jan Paweł II, Ŝe priorytetem dla 
Kościoła jest komunia, wspólne i 
wspólnotowe działanie w Kościele. Myślę, 

Ŝe to było tutaj bardzo wyraźne. A kiedy 
chrześcijanie potrafią Ŝyć w komunii i 
wspólnie coś robić, wówczas i na zewnątrz 
emanuje to pięknem i – miejmy nadzieję – 
przyniesie owoce”.  
 

 
 
 
Wspólnota Taizé, to wspólnota zakonna o 
charakterze ekumenicznym grupująca 
chrześcijan róŜnych wyznań (głównie 
katolików i protestantów), załoŜona przez 
pastora Kościoła ewangelicko-
reformowanego Rogera Schutza  w 
miejscowości Taizé (Francja). Wspólnotę 
zapoczątkowało 7 braci, którzy złoŜyli śluby 
po okresie przygotowawczym 1940-1949. 
Regułę Wspólnoty Taizé opracowano w 
1952. Jej członków obowiązuje m.in.: 
celibat, wspólnota majątkowa i 

posłuszeństwo. Wspólnota Taizé nie 
reprezentuje jednego stanowiska 
teologicznego, ale, odwołując się do źródeł 
biblijnych, działa na rzecz jedności 
wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa 
oraz tolerancji i pokoju międzynarodowego. 
Wspólnota Taizé - zwłaszcza poprzez 
powstały w jej ramach w 1962 tzw. Kościół 
pojednania i organizowane od 1978 
ogólnoeuropejskie spotkania młodzieŜy - 
przyczyniła się i przyczynia nadal do 
odnowy duchowości chrześcijańskiej i 
szerzenia idei ekumenizmu. 
 
W sierpniu 2005 roku Brat Roger został 
zamordowany podczas wieczornej 
modlitwy w Taizé. 
 
 
Spotkanie było juŜ 32. etapem Pielgrzymki 
Zaufania przez Ziemię animowaną przez 
wspólnotę braci z Taizé. Przez pięć dni 
ponad 30 tys. młodych ludzi z róŜnych 
zakątków świata wspólnie szukało dróg 
pokoju i pojednania na Ziemi. Pielgrzymi 
byli goszczeni w 150 parafiach w Poznaniu 
i okolicach, a sercem spotkań były 
Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
Kolejne, 33. Europejskie Spotkanie 
Młodych odbędzie się w Rotterdamie.  
 

Za: Radio watykańskie 

 
     

  Wiadomości krajowe 
 

Statystyka męskich powołań do 
Ŝycia konsekrowanego 2009 

(obejmuje powołania pochodzące z Polski) 
 
Drodzy czytelnicy, przedstawiamy 
statystykę męskich powołań do Ŝycia 
konsekrowanego w Polsce za rok 2009. 
Została ona opracowana przez sekretariat 

Konferencji WyŜszych PrzełoŜonych 
Zakonów Męskich na podstawie ankiet 
rozesłanych do wszystkich zgromadzeń 
zakonnych w Polsce. Tegoroczne 
zestawienie wskazuje na utrzymywanie się 
liczby powołań na poziomie 
zeszłorocznym, przy niewielkiej tendencji 
spadkowej wśród postulantów. Oprócz 

powołań z Polski w naszym kraju odbywali 
formację obcokrajowcy:  

• 53 postulantów;  
• 54 nowicjuszy;  
• 234 profesów        
  

 Za: Sekretariat KWPZM  
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Lp 
 

 
Zakon, zgromadzenie 

 
Postulat 

 
Nowicjat 

 
Klerycy 

 
Bracia zakonni w 

formacji 
1. Albertyni 0 3 1 6 
2. Augustianie 3 3 4 0 
3. Barnabici 2 0 3 0 
4. Bazylianie 0 1 1 0 
5. Benedyktyni 3 2 6 4 
6.  Bonifratrzy 7 2 (1*) 1 17 
7. Bracia Serca Jezusowego 3 4 (3*) 0 10 
8. Bracia Szkolni 0 0 (1*) 0 3 
9. Chrystusowcy 1 4 34 2 

10. Cystersi 1 2 8 5 
11. Doloryści 0 0 0 11 
12. Dominikanie 24 14 64 3 
13 Filipini 0 2 9 0 
14. Franciszkanie OFM 41 24 143 30 
15. Franciszkanie OFMConv 27 19 96 15 
16. Gabrieliści                (BB.Montfort) 1 0 0 0 
17. Guanellianie       (Zgr. Sług Miłości) 2 0 5 0 
18. Jezuici 0 11 (19*) 111 8 
19. Kameduli 1 2 2 3 
20. Kamilianie 2 4 10 1 
21. Kanonicy Reg 2 2 8 0 
22. Kapucyni 24 16 58 12 
23. Kapucyni Tercjarze 0 0 0 0 
24. Karmelici 2 2 7 0 
25. Karmelici Bosi 4 10 27 3 
26. Klaretyni 2 0 8 0 
27. Kombonianie 0 0 10 1 
28. Marianie 2 3 14 1 
29. Marianiści 0 0 0 0 
30. Michalici 1 8 36 1 
31. Misjonarze CM 0 11 20 1 
32. Misjonarze Afryki        (OO. Biali) 2 0 7 2 
33. Misjonarze Krwi Chrystusa 1 1 4 1 
34. Misjonarze z Mariannhill 0 2 (1*)   
35. Misjonarze Św. Rodziny 0 3 18 3 
36. Oblaci OMI 2 17 54 2 
37. Oblaci Św. Józefa           (Józefici) 1 0 1 1 
38. Orioniści 0 3 12 3 
39.  Pallotyni 11 15 70 4 
40. Pasjoniści 3 3 13 0 
41. Paulini 3 16 50 10 
42. Pauliści 0 0 4 0 
43. Pijarzy 0 6 28 0 
44. Pocieszyciele z Getsemani 2 2 5 5 
45. Redemptoryści 7 12 38 0 
46. Rogacjoniści 0 1(*1) 3 0 
47. Saletyni 4 2 17 3 
48. Salezjanie 5 20 114 2 
49. Salwatorianie 4 10 37 2 
50. Sercanie 6 4 25 0 
51. Somascy Ojcowie 0 0 2 0 
52. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich 0 0 6 0 
53. Szensztaccy Ojcowie 4 0 4 0 
54. Trynitarze 0 0 4 0 
55. Werbiści 4 1 24 8 
56. Zgrom. Ducha Św.       (Duchacze) 1 0 12 1 
57. Zgrom. Najśw. Serc    (Sercanie biali) 2 0 5 0 
58. Zgrom. Synów Najśw. Maryi Panny 0 0 0 0 
59. Zmartwychwstańcy 3 1 4 0 

  
Razem 
 

 
221 

 
294 

 
1247 

 
184 

 
 

*  liczba nowicjuszy na drugim roku nowicjatu 
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Przygotowania do 100-lecia 
rekoronacji jasnogórskiego 

Wizerunku 
 
Na Jasnej Górze rozpoczęło się uroczyste 
przygotowanie do obchodów 100-lecia 
koronacji Cudownego Obrazu. Złote 
korony na Cudowny Obraz ofiarował w 
1910 roku ówczesny papieŜ Pius X, a 
nową sukienkę do przyozdobienia 
Cudownego Obrazu, tzw. sukienkę 
koralową ofiarowały kobiety ziemi 
kieleckiej ze wsi Rembieszyce i Złotniki w 
kieleckim. Była to ekspiacja czyli 
wynagrodzenie po smutnym wydarzeniu 
kradzieŜy sukienki i koron w 1909 r. W 
sobotę, 2 stycznia, codziennej Mszy św. za 
Ojczyznę w Kaplicy Matki BoŜej o godz. 
15.30 przewodniczył o. Zachariasz 
Jabłoński, definitor generalny Zakonu 
paulinów.  (…) 
 

 
 
Warto przypomnieć, Ŝe to ofiarodawca 
złotych koron - papieŜ Pius X wyniósł w 
1906 r. do godności bazyliki świątynię 
jasnogórską, ustanawiając dzień 26 
sierpnia uroczystością Matki Boskiej 
Częstochowskiej. W 1908 roku zezwolił na 
wpisanie wezwania "Królowo Korony 
Polskiej" na stałe do Litanii loretańskiej. 
Zaś w 1909 ustanowił dla diecezji 
lwowskiej i przemyskiej święto Królowej 
Korony Polskiej wyznaczając dzień święta 
na 1 kwietnia. Święto to zostało następnie 
rozszerzone na wszystkie diecezje 
odrodzonej Polski i do dziś kaŜdego roku 
obchodzone jest dnia 3 maja jako 
uroczystość Maryi, Królowej Polski. To 
takŜe Pius X dnia 21 kwietnia 1910 roku 
przekazał do Częstochowy drogocenną 
koronę, którą 22 maja 1910 r. nałoŜono na 
Cudowny Obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej. (…) 
 
Wieczorem, o godz. 18.30 z racji 
rozpoczęcia obchodów stulecia koronacji 
Cudownego Obrazu została odprawiona 
Msza św. przez nowego Prymasa Polski 
ks. abpa Henryka Muszyńskiego z 
Gniezna. Było to pierwsze przybycie 
nowego prymasa Polski na Jasną Górę. 

 O. Stanisław Tomoń 
Za: www.jasnagora.com 

Sylwester w klasztornych murach 
 
Spędzanie Sylwestra w klasztorze staje się 
coraz popularniejsze w całej Europie. Mnisi 
proponują nie tylko modlitwę, ale i wspólną 
zabawę. Atrakcyjny program czy teŜ cisza 
klasztornych murów sprawiają, Ŝe z roku 
na rok coraz więcej osób na kilka dni trafia 
do zakonu. We Włoszech młodzieŜ moŜe 
spędzić Sylwestra m.in. w eremie 
Camaldoli. Jest to szczególne miejsce 
stanowiące kolebkę kamedułów. 
 
W Polsce Sylwestra z mnichami proponują 
m.in. benedyktyni z Tyńca czy 
franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej. Ile 
osób wita Nowy Rok za murami klasztoru 
tak naprawdę nie wiadomo, wiele bowiem 
wspólnot otwierających swe podwoje nie 
reklamuje się. Wiadomo jednak, Ŝe ta 
forma sylwestrowego świętowania z roku 
na rok staje się coraz bardziej modna. 

Za: Radio Watykańskie  
 

Braterskie spotkanie sercanów 
białych 

 
Zimowe dni wspólnotowe (28 - 29 XII 2009 
r.), zgromadziły współbraci Polskiej 
Prowincji Zgromadzenia Najświętszych 
Serc Jezusa i Maryi, pracujących w 
Polsce, Norwegii, Niemczech i Austrii. 
Temat przewodni spotkania brzmiał: 
Świecka przynaleŜność do Zgromadzenia 
Najświętszych Serc.  
 
W  dyskusjach poruszano kwestie: 
sodalicji, gałęzi świeckiej, róŜnych grup 
świeckich towarzyszących Zgromadzeniu 
oraz środków zapewniających tym grupom 
Ŝywe uczestnictwo w Ŝyciu i misji 
Zgromadzenia . Był to równieŜ czas 
wspólnej modlitwy, wzajemnego dzielenia 
się Ŝyciem i zaangaŜowaniem 
poszczególnych wspólnot i braci, rekreacji.  
  

 
 
Na zakończenie spotkania, podczas 
uroczystej Mszy św., o. Andrzej Łukawski 
SSCC – prowincjał Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia, udzielił posługi lektoratu 
dwóm naszym klerykom: br. Wojciechowi 
Bartnickiemu SSCC – ze Skoroszyc 
(diecezja opolska) i br. Tomaszowi 
Pawlukowskiemu SSCC z Braniewa 
(archidiecezja warmińska).Za: www.sscc.pl  
  

Franciszkańskie dni braterstwa w 
Brodnicy 

 
W dniach 28-30 grudnia 2009 r. odbyły się 
franciszkańskie Dni Braterstwa, których 
hasłem przewodnim było hasło roku 
liturgicznego – „Bądźmy świadkami 
miłości”. Przybyło 80 osób. Przyjechały 
wspólnoty z Helu, Wejherowa, Olsztyna, 
Jarocina, Poznania, Barczewa, Torunia, 
Brodnicy, Rycerstwo Św. Franciszka z 
Wronek i Brodnicy oraz gościnnie dwie 
osoby z Godkowa. PoniŜej relacja z Dni 
Braterstwa.  
 

 
 
Zimowe Dni Braterstwa są tymi 
wyjątkowymi ze względu na oktawę 
BoŜego Narodzenia, w której wciąŜ 
trwamy. Poza stałymi punktami, takimi jak 
modlitwa brewiarzowa, posiłki,  czy 
Eucharystia, udowodniliśmy sobie, Ŝe 
jesteśmy całkiem nieźli w stworzeniu 
układów tanecznych do kolęd – tym razem 
najlepszy był Toruń z ojcem Jozue na 
czele i Olsztyn. Największą owację 
publiczności otrzymało Wejherowo, które 
jak zwykle wykazało się oryginalnością 
pomysłu, wystawiając balet 
. 
Kolejnym ciekawym punktem programu 
było zwiedzanie Brodnicy, po której 
oprowadziła nas nauczycielka historii, pani 
Joanna Moszczyńska. Mieliśmy teŜ 
moŜliwość zejścia do krypty podziemnej 
przy klasztorze 
 
Warto wspomnieć o spotkaniach 
grupowych, w czasie których mogliśmy się 
podzielić swoimi odczuciami na temat 
świadczenia o miłości w swoim Ŝyciu. 
Wysłuchaliśmy takŜe Słowa BoŜego 
wygłoszonego przez o. Jozuego, o. 
Bonawenturę i o. Sylwestra oraz  
świadectwa siostry Marioli, która na 
podstawie własnych doświadczeń ukazała 
nam znaczenie rodziny i to, jak waŜną rolę 
mamy dziś my – młodzi ludzie w 
świadczeniu o Chrystusie. 
Na Radzie Prowincjalnej FRA omawialiśmy 
sprawy związane z tegorocznym Carcerii 
oraz wybraliśmy animatora muzycznego – 
została nim Zuzia Szary, która z pokorą i 
radością przyjęła nową posługę.  
 
No i na końcu oczywiście opłatek, 
Ŝyczenia, trochę wzruszeń..:) Adoracja 
Najświętszego Sakramentu i pasterka, 
podczas której mogliśmy wspólnie przeŜyć 
wspomnienie nocy BoŜego Narodzenia. 
Agata Cirocka   Za: www.franciszkanie.net 
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  Wiadomości zagraniczne  

 
 

Rzymskie sympozjum o Kardynale 
Auguście Hlondzie SDB 

 
“Prymas Polski, Kardynał August Hlond 
wobec wielkich konfliktów epoki – II wojna 
światowa i zimna wojna. Siedemdziesiąt lat 
od wybuchu drugiej wojny światowej” – to 
temat Międzynarodowego Sympozjum, 
poświęconego temu Kardynałowi 
salezjaninowi – Słudze BoŜemu. Miało ono 
miejsce 14 grudnia w Centrum Studiów 
Polskiej Akademii Naukowej w Rzymie. 
 

 

 

Kardynał Hlond (1881-1948), wielka postać 
polskiego i europejskiego Kościoła 
katolickiego. Jako Prymas Polski musiał 
bezpośrednio stawiać czoła problemom, z 
jakimi naród polski wówczas się zmagał 
przed inwazją niemiecką, a potem – z 
reŜimem komunistycznym. Sympozjum 
rzymskie zechciało ukazać w wyraźnym 
świetle tę wielką postać. (…). 
 
To Międzynarodowe Sympozjum zostało 
zorganizowane przez Salezjański Instytut 
Historyczny (ISS), Stowarzyszenie 
Historyków Salezjańskich (ACSSA), 
Centrum Studiów Polskiej Akademii 
Naukowej w Rzymie, we współpracy z 
polską Ambasadą przy Stolicy Świętej. W 
spotkaniu uczestniczyli znane osobistości 
ze świata polityki i Kościoła(…) Więcej o 
sympozjum na: www.salezjanie.pl  

 
Raport Fides 2009: dwukrotny 
wzrost liczby zamordowanych 

misjonarzy 
 

Co najmniej 37 osób zaangaŜowanych w 
katolickie duszpasterstwo zginęło w 
bieŜącym roku. Jest to najwyŜsza liczba od 
10 lat. Listę takich świadków wiary podaje 
rokrocznie rzymska agencja misyjna Fides. 
Przed rokiem odnotowano na niej 20 osób, 
a po 2001 r. nie przekraczała ona nigdy 
30. Natomiast w 1998 r. było na niej 40 
ofiar, a rok wcześniej 68. Tragicznie 
rekordowy był pod tym względem rok 
ludobójstwa w Rwandzie. Agencja Fides 
odnotowała prawie 248 księŜy i osób 
konsekrowanych, zamordowanych w 1994 
r. w tym kraju. 
 
Wśród tegorocznych ofiar jest 30 księŜy – 
w tym 20 diecezjalnych, trzech 
redemptorystów i po jednym z innych 

wspólnot zakonnych. Ponadto na liście 
umieszczono dwóch kleryków, dwie 
zakonnice i trzy osoby świeckie. Najwięcej 
takich zabójstw, bo aŜ 23, dokonano w 
Ameryce, i to głównie Łacińskiej, z 
wyjątkiem dwóch w USA. Najwięcej – po 
sześć – było ich w Brazylii i Kolumbii. 
Drugie miejsce zajmuje pod tym względem 
Afryka, gdzie zamordowano 11 osób 
zaangaŜowanych duszpastersko, głównie 
– po cztery – w Demokratycznej Republice 
Konga i RPA. W Azji odnotowano dwa 
takie morderstwa – w Indiach i na 
Filipinach, a w Europie jedno – mianowicie 
we Francji. Wśród ofiar najliczniejsi – bo aŜ 
sześciu – byli Kolumbijczycy. 

Za: Radio watykańskie 
 

Przesłanie generała salezjanów na 
Nowy Rok 

 
TakŜe w tym roku, co juŜ stało się tradycją, 
przełoŜony generalny salezjanów, ks. 
Pascual Chávez Villanueva, oficjalnie 
zaprezentował treść tzw. Wiązanki na rok 
2010. podczas wizyty w domu generalnym 
Córek Maryi WspomoŜycielki w dniu 31 
grudnia. W sali teatralnej domu 
generalnego oprócz matki Yvonne 
Reungoat i niektórych z radczyń, były 
takŜe obecne siostry z “Auxilium” i domów 
formacyjnych z Rzymu. 
 
Wiązanka na 2010 rok wzywa 27 grup 
Rodziny Salezjańskiej do niesienia 
Ewangelii młodzieŜy i stania się przy tym 
autentycznymi uczniami i pełnymi pasji 
apostołami.  
 
RóŜne okoliczności stoją u podstaw 
Wiązanki na rok 2010. Przede wszystkim 
mowa tu o wezwaniu Benedykta XVI, 
skierowanego pod adresem salezjanów w 
czasie Kapituły Generalnej 26, by przyjąć 
ewangellizację za główny i priorytetowy 
obszar posłannictwa. PapieŜ podkreśla to 
dobitnie w Liście do PrzełoŜonego 
Generalnego, skierowanym z okazji KG 
26. “Ta (Kapituła) wskazuje na róŜne 
zadania, konieczne wyzwania, rozległe 
pola działania, ale jej główne zadanie 
polega na zaproponowaniu wszystkim 
przeŜywania doświadczenia egzystencji 
ludzkiej, takiej, jaka była udziałem Jezusa. 
W kontekstach wielo wyznaniowych i 
wyraźnej sekularyzacji trzeba odkryć nowe 
drogi, pozwalające poznać, przede 
wszystkim ludziom młodym, osobę Jezusa, 
tak by ci pojęli jej stały urok”. 
 
Do tego dochodzi stałe zaangaŜowanie, 
jakie członkowie Rodziny Salezjańskiej 
podejmują, by połączyć, w specyfice 
charyzmatów swoich grup, dwumian 
“wychowywać ewangelizując i 
ewangelizować wychowując”, aby pomóc 
młodym w postrzeganiu innych i 

rzeczywistości, która ich otacza, w 
Chrystusowej perspektywie. 
 
Wiązanka na rok 2010 stanowi takŜe 
zaproszenie do dowartościowania 
ostatnich obchodów Roku św. Pawła i 
Synodu o Słowie BoŜym. Oprócz tego ks. 
Chávez proponuje tę Wiązankę 2010 jako 
wzorzec nauczania i kreatywnej wierności 
błogosławionego Ks. Michała Rua, 
pierwszego następcy Ks. Bosko, którego 
setna rocznica śmierci przypadnie właśnie 
w 2010 roku. Pojawia się równieŜ w tej 
Wiązance – podobnie jak w 2007 roku, 
wraz z tematem wychowania i obrony praw 
człowieka, a w 2008 roku: zaproszeniem 
do uczynienia z Rodziny Salezjańskiej 
szerokiego ruchu zaangaŜowanego na 
rzecz zbawienia młodzieŜy – wezwanie do 
bardziej radykalnego przeŜywania 
powołania chrześcijańskiego i 
serdecznego przyjęcia Chrystusa – Słowa 
BoŜego.      Za: www.salezjanie.pl 
 
 

Zmarł Edward Schillebeeckx OP 
 

W wieku 95 lat zmarł 23 grudnia w 
Nijmegen w Holandii jeden z 
najwybitniejszych teologów powojennych, 
o. Edward Schillebeeckx. Przewodniczący 
Konferencji Biskupów Holenderskich, bp 
Adrianus van Luyn we wspomnieniu 
pośmiertnym podkreślił wielką rolę, jaką 
ten belgijsko-holenderski dominikanin 
odegrał w czasie II Soboru Watykańskiego. 
Hierarcha przypomniał, Ŝe wiele dzieł o. 
Schillebeeckxa zostało przetłumaczonych 
na róŜne języki, a niektóre były przyczyną 
ostrych kontrowersji w środowisku 
teologów. 
 

 
 
Urodzony 14 listopada 1914 r. w Antwerpii 
Edward Schillebeeckx w 1934 r. wstąpił do 
zakonu dominikanów. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1941 r. Po II wojnie 
światowej studiował w ParyŜu na 
dominikańskim fakultecie teologicznym „Le 
Saulchoir”, na Sorbonie i w Collège de 
France u wielkich teologów, jak o. Yves 



 5 

Congar i o. Marie-Dominique Chenu. 
Doktoryzował się w 1939 r. 
 
Od 1956 r. był profesorem dogmatyki w 
Katolickim Uniwersytecie w Louvain, a od 
1957 r. wykładał teologię systematyczną 
na na uniwersytecie katolickim w Nijmegen 
w Holandii. W 1958 r. objął tam katedrę 
dogmatyki i historii teologii, którą kierował 
do 1983 r. W tym czasie był doradcą 
biskupów holenderskich i wpłynął na 
ostateczny kształt „Katechizmu 
Holenderskiego”. 
 
W latach 1962-1965 na zaproszenie kard. 
Bernarda Alfrinka był doradcą (tzw. 
peritus) biskupów obecnych na II Soborze 
Watykańskim. Wniósł duŜy wkład w prace 
nad centralnymi dokumentami 
soborowymi, przede wszystkim 
konstytucjami „Dei Verbum” i „Lumen 
gentium”. Wraz z wybitnymi teologami, ks. 
Karlem Rahnerem, ks. Hansem Küngiem 
oraz o. Yves Congarem był jednym z 
załoŜycieli istniejącego do dziś 
międzynarodowego periodyku 
teologicznego „Concilium”, którego celem 
było popularyzowanie reform soborowych. 
 
KsiąŜki o. Schillebeeckxa na temat Jezusa 
zyskały wielu czytelników. Kongregacja 
Nauki Wiary kwestionowała jednak 
ortodoksyjność jego tez. Trzykrotnie 
dochodziło do powaŜnych kontrowersji z 
Kongregacją. W 1968 r. problemem sporu 
były „niejasności” związane z biologicznym 
dziewictwem Maryi, grzechem 
pierworodnym i pojmowaniem Eucharystii. 
Postępowanie zawieszono po tym, jak w 
obronie o. Schillebeeckxa stanęli biskupi 
holenderscy. W 1979 r. kontrowersja 
rozwinęła się wokół kwestii 

chrystologicznych, ale teŜ zakończyła się 
zawieszeniem postępowania. Natomiast w 
1986 r. Kongregacja Nauki Wiary odrzuciła 
po raz kolejny wypowiedzianą przez 
dominikańskiego teologa tezę, Ŝe w 
wyjątkowych przypadkach Eucharystię 
mogliby sprawować świeccy. W 1989 r. 
znów pojawiły się głosy, Ŝe Kongregacja 
bada pisma o. Schillebeeckxa. Holenderski 
dominikanin, jak sam podkreślił w 1994 r., 
czuł się „szczęśliwym teologiem, stojącym 
w lojalnej opozycji wobec Kościoła”. 
 
Liczne dzieła o. Schillebeeckxa weszły do 
kanonu literatury teologicznej. Jego 
bibliografia obejmuje ok. 1100 pozycji. 
Jego artykuły i ksiąŜki publikowano 
równieŜ w Polsce, w tym najbardziej 
znaną: „Chrystus, sakrament spotkania z 
Bogiem” (Kraków 1966). Aby ją 
przetłumaczyć, wybitny polski teolog 
dogmatyk, ks. Andrzej Zuberbier specjalnie 
nauczył się języka holenderskiego.  

Za: www.dominikanie.pl  

Brat zakonny będzie pierwszym 
Świętym z Quebecku 

Kanadyjczycy juŜ cieszą się z pierwszego 
świętego z Quebeku. Wśród ogłoszonych 
w ubiegłą sobotę dekretów Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych jeden dotyczył bł. 
Alfreda Bessette ze Zgromadzenia Braci 
od KrzyŜa Świętego, znanego 
powszechnie jako Brat Andrzej. Uznanie 
przez Stolicę Apostolską cudu 
przypisywanego jego wstawiennictwu 
oznacza bowiem zgodę na jego 
kanonizację, pierwszą, która będzie 
dotyczyć Kanadyjczyka urodzonego we 

francuskojęzycznej części tego 
północnoamerykańskiego kraju. 
 

  
 
„Brat Andrzej to jeden głównych 
budowniczych naszego Kościoła” – 
podkreśla kard. Jean-Claude Turcotte, 
metropolita Montrealu, wyraźnie 
zadowolony z decyzji Ojca Świętego. 
Samo uznanie cudu dla nikogo nie było 
niespodzianką. Takich cudów Brat Andrzej 
wymodlił tysiące juŜ za swego Ŝycia. Z 
tego właśnie słynął i to uwiarygodniało jego 
apostolstwo, które polegało przede 
wszystkim na szerzeniu naboŜeństwa do 
św. Józefa. To właśnie z jego inicjatywy 
zbudowano w Montrealu ogromną 
świątynię pod wezwaniem przybranego 
ojca Jezusa. Ona jest teŜ świadectwem 
popularności samego Brata Andrzeja, który 
dla mieszkańców Quebeku stał się 
bohaterem narodowym. W jego pogrzebie 
w 1937 r. uczestniczyło niemal milion 
osób.    Za: Radio Watykańskie 

  

   
  Witryna tygodnia 

 
 
  

Nowa biografia Bł. Honorata Koźmińskiego 
 

Odnaleziony przez Jezusa. Bł. Honorat 
Koźmiński (1829-1916)” to najnowsza 
biografia bł. Honorata Koźmińskiego w 
języku polskim. Autorem jest o. Claude-
Charles Billot, francuski kapucyn, 
kaznodzieja i animator róŜnych grup 
apostolskich, szczególnie 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; 
przez 20 lat redaktor maryjnego 
czasopisma „Notre Dame de la Trinite”, w 
którym opublikował wiele artykułów 
poświęconych o. Honoratowi. Dokonał 
przekładu na język francuski „Notatnika 
Duchowego” o. Honorata. Kilka razy 
odwiedzał Polskę m.in. w 1984 roku, gdy 
uczestniczył w 273. pieszej pielgrzymce z 
Warszawy na Jasną Górę. 

 

 

 
Podczas prowadzenia procesu 
beatyfikacyjnego o. Honorata 
Koźmińskiego od 1966 r. postulator 
beatyfikacji o. Gabriel Bartoszewski starał 
się, by postać Sługi BoŜego przybliŜyć 
czytelnikom na forum europejskim i 
światowym. Pracy nad Ŝyciorysem o. 
Honorata dla czytelnika 
francuskojęzycznego podjął się kapucyn z 
prowincji paryskiej o. Calude Billot. Praca 
trwała trzy lata i na początku 1983 r. 
została wydrukowana pod tytułem: Claude 
Charles Billot, Honorat Kozminski (1829-
1916)”. Składa się ona z XXII rozdziałów i 
liczy 254 stronice. W Polsce ksiąŜka 
jednak była i jest dostępna dla nielicznego 
grona osób.  
Przekładu na język polski dokonała s. 
Krystyna Krycińska ze zgromadzenia SS. 
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Sług Jezusa. Za zgodą autora, monografia 
otrzymała nowy tytuł: Odnaleziony przez 
Jezusa. Bł. Honorat Koźmiński 1829-1916. 
Jest to interpretacja słów o. Honorata 
zamieszczonych w "Notatniku duchowym": 
Jezus przyszedł do mnie co celi więziennej 
i łaskawie do wiary doprowadził. Ta 
tajemnica została odzwierciedlona na 
okładce ksiąŜki: młody Wacław Koźmiński 
ukazany jest w Bramie Straceń Cytadeli 

Warszawskiej, co oznacza, Ŝe więziony w 
najcięŜszym X pawilonie zagroŜony był 
śmiercią.  
Według o. Gabriela Bartoszewskiego 
„autor bardzo dobrze zapoznał się z 
historią Polski i w wielu wypadkach fakty z 
historii Polski potrafił powiązać z 
wydarzeniami na forum europejskim. Jest 
on kapucynem wiekowym, który doskonale 
zna historię Zakonu, zasady formacji i 

duchowości minionych wieków. Z tej racji 
widać, Ŝe bardzo dobrze zrozumiał swego 
starszego Współbrata o. Honorata i jego 
drogę do świętości. Trafnie, z punktu 
widzenia psychologicznego i duchowego 
analizuje rozwój i dojrzewanie do 
świętości. Dokonuje ciekawej analizy jego 
Notatnika duchowego. SpostrzeŜenia i 
oceny Autora czasem są zaskakujące i 
odkrywcze.”       Za: www.kapucyni.pl  

   
     

  Refleksja tygodnia 
 
 

Refleksje na Nowy Rok  2010 
 

Czas przemija tak bardzo szybko, a my 
wciąŜ z niedowierzaniem spoglądamy za 
siebie, by przekonać się, Ŝe jego 
nieubłagany upływ staje się 
rzeczywistością. I oto skończył się kolejny 
rok naszego Ŝycia - rok, w którym na 
pewno wiele się działo, w którym 
dokonywaliśmy tysięcy duŜych i małych 
wyborów, w którym przybliŜaliśmy się z 
kaŜdą minutą do Tego, który nas stworzył. 

Czy znaleźliśmy się w punkcie wyjścia, czy 
wręcz przeciwnie - postąpiliśmy choć parę 
kroków na ścieŜce naszych dni? Na to 
pytanie kaŜdy musi odpowiedzieć sobie 
sam. I jakakolwiek będzie odpowiedź, 
musimy uświadomić sobie, Ŝe właśnie dziś, 
w tym momencie, otrzymujemy cenny dar - 
czas, który przybiera postać nowego roku 
kalendarzowego. 

Stoimy na progu drzwi, które są 
jednocześnie wyjściem i wejściem, a więc 
przejściem do następnego etapu. 
Powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, Ŝe 
to wszystko, co było naszym udziałem 
przez ostatnich dwanaście miesięcy, jest 
tym, za co odpowiadamy, pod czym mamy 
się teraz podpisać. To na zawsze pozostaje 
w naszej "kartotece" i jest świadectwem 
naszego Ŝycia i postępowania. A teraz 
otrzymujemy nowy początek, przyszłość, 
która nie przybiera jeszcze konkretnych 
kształtów, ale staje się juŜ naszym 
udziałem. I na tej drodze znów nie jesteśmy 
sami, bo kroczy z nami od wieków Ten, 
który dla nas przyszedł na świat.  
 
Jest On Słowem, które było "na początku" - 
Słowem, które rozproszyło mroki śmierci. 
Nasz krok w nieznane jest więc juŜ odtąd 
zawsze oświetlony Jego blaskiem, bo Bóg 
w Swym miłosierdziu zechciał, by Ono stało 
się naszym Przewodnikiem. 

U progu Nowego Roku stajemy z pustymi 
naczyniami, niczym ci, którzy wyruszają na 
poszukiwanie skarbów. Podczas tej 
podróŜy owe naczynia mamy wypełnić, a 
nawet więcej - mamy sami stać się tymi 
naczyniami, by przez nie mogła przelewać 

się łaska, by stały się uŜytecznymi 
narzędziami w rękach Pana. 

Stoimy teraz przed "rozległymi polami", 
które przy naszym staraniu i współpracy z 
Duchem Świętym, staną się szumiącymi 
połaciami zbóŜ. Słońce Opatrzności będzie 
je ogrzewać, wiatr dobroci tulić do snu, 
deszcz błogosławieństw napoi spragnione 
kłosy, a wejrzenie miłości nie pozwoli 
Ŝadnemu z nich się złamać. 

Początek to źródło, które wytryskuje na 
Ŝycie wieczne. To źródło, które orzeźwia 
kaŜdą znuŜoną duszę i daje pokrzepienie 
tak nam jak i naszym bliźnim - 
współuczestnikom drogi. To co oferuje nam 
Stwórca kiedy stoimy przy bramie Nowego 
Roku, staje się kolejny juŜ raz spełnioną 
obietnicą nadziei, która nigdy nie zawodzi. 
To ona bowiem jest klejnotem w koronie 
człowieczego Ŝycia, jest kwiatem na dnie 
serca, którego wonią i pięknością mamy 
przyozdabiać całe nasze istnienie. Nadzieją 
jest Słowo, bo w Nim dokonało się 
wypełnienie wszystkich BoŜych obietnic.  

Bóg dając Swego Jednorodzonego Syna, 
przygarnął ludzkość do Siebie. Spojrzał z 
troską na Swą winnicę, nie pozostawił bez 
opieki Swej owczarni. Pozostawił nam 
jednak wolną decyzję przyjęcia Światłości, 
taką samą, jaką mamy przez całe Ŝycie 
oraz na początku tego roku. Ta wolność w 
wyborze ma zrodzić zasługę 
odpowiedzialnego i świadomego przyjęcia 
Zbawiciela, który chce zebrać obfity plon w 
tych sercach, które z ufnością otworzą się 
na Jego przyjście. Tak jak u progu 
zbawczego planu Bóg połoŜył - niczym 
ziarno - Słowo, tak teraz na progu 
najbliŜszych miesięcy przypomina nam o 
tym najwaŜniejszym w dziejach ludzkości 
wydarzeniu. 

Pamiętajmy jednak, Ŝe kaŜde ziarno 
istnieje po to, aby wydać plon, cudownie 
pomnaŜany BoŜym wejrzeniem. Nasze 
Ŝycie powinno "oddychać" wypełnionymi 
obietnicami, które stają się - na wzór 
spełnionej Obietnicy - fundamentami i 
zarodkami wszelkich dzieł. Im wszystkim 

powinna przyświecać świadomość, Ŝe to 
Ojciec Niebieski pierwszy ofiarował Słowo, 
rozpoczął dzieło wzrostu ludzkości, tchnął 
w nas Ŝycie wypełniając przestrzeń 
czasem, który odtąd odmierza sekundy do 
spotkania z Nim w wiecznej szczęśliwości.  

Ten, który powołał Wszechświat do 
istnienia i nam niegodnym uŜyczył obficie 
Swych łask, byśmy szli pewnie do przodu. 
Ten, który jest Początkiem i nam daje na 
nowo początek, w którym mamy zapytać 
jednocześnie o dotychczasowy owoc 
kaŜdego słowa i kaŜdego czynu, jak i o 
przyszły plon, o który juŜ dziś musimy 
zabiegać, pielęgnując w sobie dary łaski, 
które posłuŜyć nam mają do poŜytecznej 
pracy. 

Owoc BoŜego Słowa jest rzeczywistością 
spełnioną i spełniającą się kaŜdego dnia, 
Bóg bowiem dotrzymuje obietnicy naszego 
Zbawienia. A jak wyglądają nasze obietnice 
i jak dokonało się ich spełnienie? MoŜemy 
to stwierdzić patrząc wstecz i 
podsumowując rok, który minął 
bezpowrotnie. W tej chwili pytań o owoce 
naszego Ŝycia i przyjęcie Woli BoŜej, 
stańmy wobec siebie w prawdzie, stańmy w 
prawdzie wobec tej codzienności, która 
oddaliła się juŜ do przeszłości i tej, która 
dopiero nadejdzie. 

W tych wszystkich chwilach odnajdźmy ich 
niesamowitość i niepowtarzalność, bo 
wszystkie są darami BoŜej miłości oraz 
dobroci. KaŜdy nowy dzień to wspaniała 
szansa na czynienie dobra i na 
pielęgnowanie naszej roli tak, by zakwitły 
na niej najpiękniejsze kwiaty, będące 
zapowiedzią owoców zbieranych tu i w 
wieczności 
 

Klaryska Kapucynka z Przasnysza 
 

Za: www.franciszkanie.pl  
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  Zapowiedzi wydarzeń 

 
 
  

XIX Sympozjum dla księŜy 
rekolekcjonistów, ojców 

duchownych i spowiedników 
kapłańskich na Jasnej Górze 

 
Komisja ds. Duchowieństwa Episkopatu 
Polski XIX organizuje Sympozjum dla 
księŜy rekolekcjonistów, ojców 
duchownych i spowiedników kapłańskich 
na Jasnej Górze, w dniach 25 stycznia g. 
16.00 – 28 stycznia g.12.30 2010 r.  
 
Mieszkanie i obrady - w „Domu 
Pielgrzyma”: 42-225 Częstochowa, ul. 
Kard. Wyszyńskiego 1/31, tel. (34) 377-75-
64. 
 
Temat I: Rok kapłański - Patron: Św. Jan 
Vianney 
Temat II: Rok duszpasterski: Bądźmy 
świadkami Miłości 
 
Prelegentami i konferencjonistami będą: 
Kard. ST. Dziwisz – Przewodniczący 
Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa, 
abp S. Nowak, bp S. Cichy, bp J., 
Szkodoń, bp A. Czaja, bp P. Socha., ks. 
prof. J. Królikowski, ks. prof. M 
Chmielewski, ks. prof. J. Misiurek, ks. prał. 
J. Sikorski, ks. dr T. Rusiecki,  O. J. Płatek 
OSPPE, ks. dr hab. J. Michalik i ks. dr Cz. 
Noworolnik. 
 
Do udziału w sympozjum zaproszeni są w 
pierwszym rzędzie:  
- ojcowie duchowni diecezjalni i dekanalni, 
- rekolekcjoniści, głoszący konferencje dla 
kapłanów, 
- spowiednicy kapłanów i osób 
konsekrowanych oraz  
- kapłani zainteresowani problematyką. 
 
Obrady i ćwiczenia duchowne odbywają 
się w kaplicy Domu Pielgrzyma. Noclegi 
naleŜy zamawiać w Domu Pielgrzyma, w 
Hospicjum lub innym domu dostępnym w 
pobliŜu Jasnej Góry. Ze względu na 
charakter ściśle modlitewny i formacyjny 
sympozjum, kapłani uczestniczący w nim 
mogą uzyskać zaświadczenie o 
odprawionych rekolekcjach kapłańskich. 

Muzyka Chopina u benedyktynów w 
Tyńcu 

17 stycznia 2010, godz.16.15 koncertem 
"U źródeł muzyki Fryderyka Chopina" w 
wykonaniu Zespołu Polskiego Marii 
Pomianowskiej zostaną rozpoczęte 
obchody Roku Chopinowskiego w 
opactwie tynieckim. Autorski projekt 
Chopin mistyczny przygotowany przez 
Instytut Chronić dobro jest częścią 
oficjalnego programu obchodów Roku 

Chopinowskiego. Chopin mistyczny wiąŜe 
się z potrójnym „pokrewieństwem" muzyki 
naszego największego kompozytora z jak 
najszerzej rozumianą tradycją tynieckiego 
opactwa.  

 

Przede wszystkim jest to głębokie 
zakorzenienie w polskości - w jej historii i 
krajobrazie. Utwory Chopina są 
świadectwem tych wymiarów polskości w 
nie mniejszej mierze niŜ tysiącletnie niemal 
opactwo, połoŜone na malowniczym 
brzegu Wisły.  

Obie rzeczywistości łączy teŜ, choć w inny 
sposób, wymiar duchowy: opactwo było i 
jest ośrodkiem Ŝycia duchowego i 
uduchowienia materii. Muzyka Chopina w 
niepowtarzalny sposób wyraŜa duchowe 
doświadczenia i zmagania - zarówno 
pojedynczego człowieka, jak teŜ całego 
Narodu. I wreszcie jeszcze jedna wspólna 
płaszczyzna - tajemnicza, magiczna aura, 
którą człowiek natychmiast odczuwa, a 
której wytłumaczenia na próŜno szukać: po 
prostu chce się w niej trwać i do niej 
powracać. Próba jak najpełniejszego 
doświadczenia tej aury - niejako z dwóch 
stron, czy dwóch jej wymiarów - jest 
głównym celem projektu.  

W czasach trywializacji i komercjalizacji 
wielu wartości ukazywanie ich nowych 
aspektów i perspektyw wydaje się 
sposobem ich ocalenia. To jest zresztą 
motto działań naszego Instytutu - „Chronić 
dobro". PrzeŜywanie i tłumaczenie muzyki 
Chopina poprzez genius loci tynieckiego 
opactwa wydaje się zarówno czymś 
naturalnym, jak i odkrywczym oraz bardzo 
potrzebnym. Tytuł całego projektu zostaje 
wyznaczony przez wspólny mianownik dla 
tej interakcji: mistykę. Chopin mistyczny, to 
Chopin słuchany, przeŜywany i 
kontemplowany w Tyńcu - ale zarazem to 
ukazanie szerokiej perspektywy 
duchowego spektrum tej muzyki. Nic więc 
dziwnego, Ŝe zasadniczym zrębem całego 

projektu są spotkania, odnajdywanie i 
eksplorowanie podobieństw, wzajemne 
pozdrawianie i przeglądanie się w sobie 
chopinowskiej muzyki i tego wszystkiego, 
co ją otacza i z czego ona wyrasta. To 
próba wielowątkowego odczytywania 
najgłębszych obszarów tej muzyki.   

Szczegółowy program koncertów na: 
www.tyniec.benedyktyni.pl 

Wieczór kolęd i pastorałek u 
krakowskich franciszkanów 

 
Na szósty wieczór kolęd i pastorałek 
zaprasza Lidia Jazgar z zespołem "Galicja" 
do bazyliki franciszkanów w Krakowie, w 
Święto Trzech Króli, 6 stycznia (środa) 
2010 roku, o godz. 21.00. Z Lidią Jazgar i 
zespołem "Galicja" w tym roku wystąpi 
Chór Mieszany Katedry Wawelskiej pod 
dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego. 
Natomiast tradycyjnie juŜ scenariusz, 
reŜyseria oraz samo prowadzenie 
styczniowego wieczoru przygotowane 
zostało przez pomysłodawczynię tych 
spotkań - Lidię Jazgar.  

Bezpłatne jednoosobowe bilety moŜna 
odbierać w Punktach Informacji Miejskiej 
(do wyczerpania): Pawilon "Wyspiański 
2000", pl. Wszystkich Świętych 2 (tel. 012 
61 61 886); codziennie w godz. 9.00 do 
17.00; WieŜa Ratuszowa (tel. 012 433 73 
10) codziennie w godz. od 9.00 do 17.00; 
ul. Św. Jana, tel. 012 421 77 87, w 
poniedziałek i wtorek w godz. 10.00 do 
18.00; os. Słoneczne 16, (tel. 012 643 03 
03), od wtorku do soboty w godz.10.00-
14.00.                   Za: www.franciszkanie.pl  
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ŚP. Ks. Fryderyk PRZYBYCIEŃ (1931-2010) MS  

 
Dnia 2 stycznia 2010 roku w 
Rzeszowie w wieku 78 lat zmarł ks. 
Fryderyk Przybycień MS, profes 
wieczysty i kapłan Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia KsięŜy Misjonarzy 
Saletynów, przeŜywszy 58 lat w Ŝyciu 
zakonnym i 52 lat w Kapłaństwie. 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 
w Sanktuarium Matki BoŜej 
Saletyńskiej w Dębowcu dnia 5 
stycznia 2010 roku. 

 
O godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza św. z udziałem 
Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia KsięŜy Misjonarzy 
Saletynów – ks. Władysława Pasiuta MS. Natomiast tego 
samego dnia o godz. 8.00 w Sanktuarium Matki BoŜej Saletyńskiej 
w Rzeszowie odbędzie się uroczysta Msza św. z udziałem 
Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej – bp. Kazimierza Górnego. 
 
Ks. Fryderyk Przybycień MS syn Franciszka i Julii z domu Muzyka, 
urodził się dnia 10 lipca 1931 roku w miejscowości Dominikowice 
(parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Kobylance, powiat 
gorlicki, woj. małopolskie, diecezja rzeszowska). Sakrament chrztu 
przyjął dnia 2 sierpnia 1931 roku w kościele parafialnym w 
Kobylance. 
 
W wieku 19 lat został przyjęty do nowicjatu w Dębowcu dnia 7 
września 1950 roku, a dnia 8 września 1951 roku złoŜył pierwsze 
śluby zakonne w Zgromadzeniu KsięŜy Misjonarzy Saletynów. 
Profesję wieczystą złoŜył dnia 8 września 1954 roku w Krakowie w 
kościele św. Norberta. W latach 1952-58 odbywał studia 
filozoficzne i teologiczne w Studium Generalnym oo. Dominikanów 
w Krakowie. Sakrament święceń w stopniu diakonatu otrzymał z 
rąk bpa Stanisława Rosponda w kościele oo. Dominikanów w 

Krakowie dnia 16 grudnia 1956 roku. Sakrament święceń w 
stopniu prezbiteratu przyjął z rąk abpa Eugeniusza Baziaka w 
kościele BoŜego Ciała w Krakowie dnia 16 czerwca 1957 roku.  
 
Po otrzymaniu święceń w latach 1957-1961 przebywał w Elblągu, 
pełniąc posługę wikariusz i II radnego. Następnie w latach 1961-
1967 sprawował funkcję mistrza nowicjatu w Dębowcu. W latach 
1964-1973 pełnił funkcję superiora w Dębowcu. Od 1974-1979 
został superiorem w Krakowie i dyrektorem kleryków. W roku 1979 
przeniesiony do Warszawy, gdzie powierzono mu funkcję 
proboszcza. W latach 1982-1985 pełnił posługę sekretarza 
prowincjalnego. W latach 1985-1989 ponownie został mianowany 
mistrzem nowicjatu w Dębowcu. W 1989 roku pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Maryjnej ds. koronacji figury Matki 
BoŜej Saletyńskiej w Sanktuarium w Dębowcu. W latach 1993-
1997 przebywał we wspólnocie w WyŜszym Seminarium 
Duchownym w Krakowie. W latach 1997-1998 był wędrownym 
katechistą we wspólnocie neokatechumenalnej. Od 1998-2002 
pracował na misjach w Kazachstanie (Kostanai), pełniąc funkcję 
przełoŜonego wspólnoty. W 2002 roku został skierowany do pracy 
duszpasterskiej w parafii w Rzeszowie, ale juŜ w 2003 roku został 
mianowany po raz trzeci mistrzem nowicjatu w Dębowcu. W roku 
2004 ponownie wrócił do pracy duszpasterskiej w Rzeszowie. W 
latach 2005-2006 został po raz drugi wędrownym katechistą w we 
wspólnocie neokatechumenalnej. W roku 2006 powrócił do parafii 
w Rzeszowie i przebywał w niej do końca swego Ŝycia. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 
A światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen. 

 
 ks. Piotr Szweda MS 

rzecznik Prowincji 
Za: www.saletyni.pl. 

 
 
 
 
 

Od Redakcji www.zyciezakonne.pl  
 

 

Nowe moŜliwości pobierania informacji z www.zyciezakonne.pl  
  

Być moŜe stali goście portalu internetowego www.zyciezakonne.pl zauwaŜyli pozornie niewielka zmianę, jaka dokonała się na naszej 
stronie. W prawnym dolnym rogu strony głównej, pojawiła się zakładka pod tytułem "Wieści RSS". W ten sposób od Nowego Roku, kaŜdy 
zainteresowany czytelnik będzie mógł być „na bieŜąco” z informacjami na temat Ŝycia konsekrowanego, bez konieczności wchodzenia na 
stronę internetową.  
 
Jak działają kanały RSS? W uproszczeniu RSSem (a dokladniej: kanałem RSS) nazywamy plik w odpowiednim formacie, załączony do 
witryny internetowej i prezentujacy wybrane przez autora witryny treści - najczęsciej bieŜące informacje, związane z tematyką strony. Aby 
odebrać informacje przesłane za pomocą technologii RSS naleŜy uŜyć odpowiedniego programu, tzw. czytnika RSS. Informacje, które 
pojawiają się na stronie - w czasie rzeczywistym - pojawiają się równieŜ w wybranym przez czytelnika czytniku (w sieci jest dostępne wiele 
darmowych programów, które umoŜliwiają, np. umieszczanie wiadomości bezpośredni na pulpicie, na skrzynce poczty, czy na stworzonej 
przez siebie stronie internetowej. Mamy nadzieję, Ŝe nowa funkcjonalność okaŜe się przydatna i potrzebna przynajmniej dla niektórych 
spośród naszych stałych czytelników. Więcej o kanałach RSS, a takŜe informacje o czytnikach kanałów moŜna znaleźć na stronie 
www.rssy.pl.                  

 Redakcja www.zyciezakonne.pl

 


