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Wiadomość tygodnia 
 

 

Są świadkami pracy i miłości  
28 pielgrzymka Braci zakonnych na Jasną Górę 

 
 
Bracia z różnych zgromadzeń i zakonów z 
całej Polski zgromadzili się w dniach 3-4 
marca na Jasnej Górze, by uczestniczyć w 
swojej dorocznej 28. pielgrzymce. Do 
sanktuarium przybyło ok. 300 zakonników – 
m.in.: franciszkanie konwentualni, cystersi, 
bonifratrzy, benedyktyni, kapucyni, bracia 
szkolni, chrystusowcy, salezjanie, werbiści 
- a także gospodarze paulini. W tym roku 
pielgrzymka odbywa się pod hasłem: 
„Bądźmy świadkami pracy i miłości”.  
 
Br. Hieronim ze Zgromadzenia Ducha 
Świętego pod opieką Niepokalanego Serca 
Maryi z Bydgoszczy na co dzień m.in. 
pracuje w redakcji „Posłańca Ducha 
Świętego”, a także posługuje chorym. 
„Pielgrzymka to okazja umocnienia i 
odnowienia swoich ślubów, swoich 
zobowiązań wobec Pana Boga i Kościoła. 
Jest to też okazja wzajemnego zbliżenia 
przedstawicieli niemalże wszystkich 
wspólnot brackich, to daje szanse 
identyfikacji z powołaniem brackim w tej 
różnorodności” – mówi br. Hieronim.  
 
„Przede wszystkim przyjechałem tutaj na 
rekolekcje dla braci zakonnych, to jest dla 
mnie podsumowanie życia zakonnego, 
zastanowienie się nad swoim powołaniem - 
wyjaśnia br. Julian, cysters z Wąchocka – 
Spełniam różne obowiązki, przede 
wszystkim jestem w zakrystii, następnie 
opiekuję się grupą modlitewną osób 
niepełnosprawnych. Oprócz tego założyłem 
wiele grup charytatywnych m.in. Koło 
Charytatywne Pomocy Osobom Chorym, 
Apostolat Strażaków, Gminne 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych. 
Powstanie także u nas Powiatowe Centrum 
Apostolatu Nauczycieli”. Pielgrzymka 
rozpoczęła się Mszą św. pod 
przewodnictwem Prymasa Polski abpa 
Henryka Muszyńskiego. Zebranych powitał 
o. Arnold Chrapkowski, wikariusz generalny 
Zakonu Paulinów. 
 
 „Stajemy tutaj, jako osoby konsekrowane, 

jako zakonnicy, i pragniemy Bogu najpierw 
podziękować za ten wielki dar naszego 
powołania, ale także za dar naszej miłości 
do Chrystusa, Maryi i Kościoła – mówił w 
homilii abp Henryk Muszyński – Ktoś w nas 
ten dar zaszczepił. I gdyby nie nasza 
głęboka wiara nie byłoby nas w tym 
miejscu, zapewne także gdyby nie nasza 
głęboka wiara wybór naszej drogi życiowej 
wyglądałby zupełnie inaczej, bo wybrać 
posługę brata w Kościele tzn. mieć głęboką 
wiarę, więcej tzn. także kochać drugiego 
człowieka, Jezusa, Maryję i Kościół. Bo 
tylko taka posługa jest godna człowieka i 
tylko taka posługa może być w pełni 
źródłem radości i błogosławieństwa w życiu 
każdego z nas”. 
  
„Zwracam się do was, do tych, którzy 
wybrali drogę specjalnego naśladowania 
Chrystusa, do braci zakonnych, aby oddać 
się Jemu sercem całkowitym i 
niepodzielnym. To przecież wy, tak samo 

jak przed wiekami apostołowie zostawiliście 
wszystko, całe swoje poprzednie życie z 
jego radosnym błogosławieństwem i 
nadziejami, pozostawiliście wasze plany 
życiowe na przyszłość, pozostawiliście, by 
przebywać z Nim i tak jak On oddać się na 
służbę Bogu i braciom” – podkreślał 
kaznodzieja.  
 
„W różnorodności i wielości naszych 
zakonnych charyzmatów, złączeni łaską 
powołania do Bożej służby na drodze rad 
ewangelicznych wzorem apostołów trwamy 
na modlitwie wraz z Maryją, i przy Maryi w 
jasnogórskim wieczerniku. Wypraszamy 
dary Ducha Świętego, abyśmy nimi 
umocnieni odpowiedzialnie i umiejętnie 
pełnili nasze zakonne powołanie. W imieniu 
Zarządu Generalnego, jak i całego 
paulińskiego zakonu, witam i pozdrawiam 
wszystkich uczestników 28. Pielgrzymki 
Braci Zakonnych” – powiedział o. Arnold 
Chrapkowski.  



 2 

W dalszym programie pielgrzymki 
zaplanowano: Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, Drogę Krzyżową, Nieszpory, 
Różaniec i Apel Jasnogórski. 
  
Apel Jasnogórski poprowadził metropolita 
częstochowski abp Stanisław Nowak 
„Przybyli do Ciebie bracia Maryjo na Jasną 
Górę, jak co roku w miesiącu św. Józefa, 
On im świeci swoim przykładem, podobnie 
jak świecisz im Ty, Maryjo prawdziwie 
uboga, posłuszna, czysta dziewiczą 
czystością, zakochana w Bogu, 
rozmiłowana w służbie ludziom – mówił 
arcybiskup – Idą bracia drogą wielkiej 

miłości braterskiej, żyją w domach 
zakonnych nie wypełniając funkcji ściśle 
kapłańskich, ale oddają się służbie 
człowiekowi. Jakże są bardzo potrzebni, 
ileż dobrego robią nie tylko w środowisku 
swojego zakonu, ale w ogóle w świecie”.  
 
W czwartek, 4 marca, na zakończenie 
pielgrzymki została odprawiona Msza św. z 
profesji zakonnej zakonnej. Eucharystii 
przewodniczył o. Eugeniusz Augustyn, 
opat cystersów w Wąchocku  
  
„Być świadkami pracy i miłości. Mamy 
wykonywać swoje obowiązki mniejsze czy 

większe, by stać się świadkami dla innych, 
dla świata. Praca wykonywana z miłością, 
ta najprostsza, i ta najpoważniejsza, 
przynosi właściwe owoce, bowiem oddaje 
ona chwałę Bogu i służy ku pożytkowi 
ludziom” – mówił w homilii o. Eugeniusz 
Augustyn.  
 
Nad organizacją pielgrzymki czuwał br. 
Zbigniew Wołczyk, przełożony generalny 
Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego.  

O. Stanisław Tomoń 
 

           Za: www.jasnagora.coml

 
     

  Wiadomości krajowe 
 

Dziękczynienie za świętego 
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 

 
Na ogólnopolskie dziękczynienie za dar 
kanonizacji św. Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego z udziałem Episkopatu Polski, 
które będzie miało miejsce podczas mszy 
św. w bazylice archikatedralnej św. Jana 
Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej w 
Warszawie w dniu 8 marca br. o godz. 
18.00 - zapraszają siostry franciszkanki 
Rodziny Maryi.  Eucharystii 
przewodniczyć będzie metropolita 
krakowski kard. Stanisław Dziwisz, a 
homilię wygłosi przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski. abp Józef 
Michalik. 
 
Szczególnie zaproszeni są wierni 
archidiecezji warszawskiej, ruchy i 
stowarzyszenia. Dziękczynienie zostanie 
poprzedzone triduum modlitewnym, 
przeprowadzonym w każdej parafii 
archidiecezji warszawskiej. 

 

 

 

Św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński 
(1822-1895) urodził się na Wołyniu. 
Wykształcenie matematyczne zdobył w 
Moskwie, a humanistyczne w Paryżu. W 
1851 roku wstąpił do seminarium 
duchownego w Żytomierzu. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w Petersburgu w 1855 
roku. Dwa lata później założył schronisko 

dla ubogich i Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi. Pełnił też 
obowiązki ojca duchownego i profesora 
Akademii Duchownej w Petersburgu. 
 
Papież Pius IX mianował go w 1862 roku 
arcybiskupem Warszawy. W czasie 
powstania styczniowego śmiało 
występował w obronie praw Kościoła i 
narodu. Władze carskie zesłały go do 
Jarosławia nad Wołgą, gdzie spędził 20 lat. 
W 1883 roku powrócił z wygnania. 
Ostatnie lata życia poświęcił pracy 
duszpasterskiej w Dźwiniaczce koło 
Chocimia. Należał do III Zakonu św. 
Franciszka, przybierając sobie imię Antoni. 
 
Zmarł w opinii świętości 17 września 1895 
w Krakowie. Po roku 1918 jego szczątki 
przewieziono do Warszawy i czasowo 
pochowano w kościele Świętego Krzyża. 
Stamtąd w 1921 roku uroczyście 
przeniesiono je do katedry św. Jana 
Chrzciciela. Proces beatyfikacyjny 
arcybiskupa Felińskiego rozpoczął się 31 
maja 1965 roku. Beatyfikował go Ojciec 
Święty Jan Paweł II w czasie mszy św. na 
krakowskich Błoniach, 18 sierpnia 2002 
roku.Papież Benedykt XVI zaliczył go do 
grona świętych 11 października 2009 roku, 
w Rzymie. 
 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi, założone przez 
arcybiskupa Felińskiego, liczy obecnie 
1500 sióstr, pełniących posługę apostolską 
w 160 domach zakonnych: w Polsce, 
Brazylii, we Włoszech, na Białorusi, 
Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej. Siostry 
poświęcają się przed wszystkim 
wychowaniu dzieci w domach dziecka i 
ośrodkach wychowawczych oraz pracy 
opiekuńczej i apostolskiej przy parafiach.  

Za: www.franciszkanie.pl  
 

„Wagon wspomnień”  u kapucynów 
w Zakroczmiu 

 
W dniu 20 lutego 2010 roku w kościele 
zakonnym braci kapucynów w 
Zakroczymiu miało miejsce wydarzenie o 
zabarwieniu religijno-patriotycznym, 

zatytułowane "Wagon Wspomnień", w 70. 
rocznicę pierwszych wywózek Polaków na 
"nieludzką Ziemię". Zostało ono 
zorganizowane z inicjatywy 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Zakroczym Cyryla Radzikowskiego oraz 
Burmistrza Zakroczymia Henryka 
Ruszczyka. Autorem zaś projektu koncertu 
poetycko-śpiewno-muzycznego, poświę-
conego zesłańcom syberyjskim, był Piotr 
Białek.  
 
Koncert przybrał skalę międzynarodową ze 
względu na udział chórów z następujących 
państw: "Ave verum" z Londynu (Anglia), 
"Polonia" z Dortmundu (Niemcy), "Echo" 
ze Lwowa (Ukraina) oraz "Vars Cantabile" 
z Warszawy i "Gregorianie" z Zakroczymia. 
Uczestniczyli również indywidualni goście 
z Włoch. Wśród gości obecna była pani 
Jadwiga Zakrzewska, Posłanka na Sejm.  
   
Wprowadzenia dokonał pan Kazimierz 
Szczerbatko z Zakroczymia nawiązując do 
tragicznego losu Polaków wywożonych na 
Sybir. Swoją wypowiedź zilustrował 
cytatami opracowań książkowych swego 
autorstwa na temat wywózki, a zwłaszcza 
samej "niekończącej się" podróży w 
bydlęcych wagonach, w warunkach 
urągających wszelkiej ludzkiej godności. 
Pomimo tych beznadziejnych upokorzeń u 
wielu zesłańców pozostała głęboka wiara 
w Boga, który nie da zginąć Polsce i 
pozwoli wielu wygnańcom wrócić do swojej 
Ojczyzny. Nawiązując do miejsca, gdzie 
odbywa się koncert klasztoru 
zakroczymskiego, który w historii naszego 
narodu stał się ostoją wiary i patriotyzmu 
mówca zaznaczył, że ten kościół w 
Zakroczymiu staje się dziś "Wagonem 
Pamięci". 
 
Część muzyczną rozpoczęły wszystkie 
zespolone chóry, liczące ponad 120 osób, 
pod batutą Edwarda Bogdana, hymnem 
Juliusza Słowackiego Bogurodzico 
Dziewico. W dalszej kolejności 
następowały liczne deklamacje o treści 
religijno-patriotycznej, przeplatane 
pieśniami, wykonywanymi przez 
poszczególne chóry lub indywidualnych 
solistów. Zespół z Zakroczymia 
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"Gregorianie" pod dyrekcją pana Stefana 
Krupy, przy akompaniamencie pana 
Jerzego Kapczyńskiego cieszył się 
największymi owacjami za wykonanie 
Poloneza Michała Klemensa Ogińskiego 
.(…)                            Za: www.kapucyni.pl  

O. Suchecki postulatorem w 
procesie kard. Wyszyńskiego 

 
Franciszkanin o. Zbigniew Suchecki będzie 
postulatorem w procesie beatyfikacyjnym i 
kanonizacyjnym sługi Bożego kard. 
Stefana Wyszyńskiego. O. Suchecki 
otrzymał nominację od abp metropolity 
warszawskiego Kazimierza Nycza pod 
koniec lutego br.  
 

 

 

O. Zbigniew Suchecki OFMConv (ur. w 
1960 roku w Kamiennej Górze) jest 
kapłanem zakonu franciszkanów z 
krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. 
Jakuba Strzemię, doktor obojga praw.  
 
Od 1993 roku jest profesorem prawa 
kanonicznego Papieskiego Fakultetu św. 
Bonawentury "Seraphicum" w Rzymie 
(Włochy). Specjalizuje się w dziedzinie 
prawa karnego i konstytucyjnego. O. 
Suchecki jest autorem m.in. wydanych w 
Polsce książek: "Kościół a masoneria" oraz 
"Kremacja w kulturach świata".  
 
Kandydat na ołtarze kard. Stefan 
Wyszyński (1901-1981) wiele w życiu 
doświadczył - jego osoba stała się 
symbolem umiłowania wolności, 
sprawiedliwości oraz czci dla człowieka. 
 
Komunistyczne władze w Polsce 
aresztowały go już jako Prymasa Polski we 
wrześniu 1953 roku. Wiadomość ta 
wywołała ogromne poruszenie opinii 
publicznej w kraju i na całym wolnym 
świece. Do października 1956 roku był 
internowany w czterech klasztorach: 
Rywałdzie Królewskim, Stoczku 
Warmińskim, Prudniku i Komańczy. 
 
Dopiero w październiku 1956 roku wrócił 
wolny do Warszawy. Wolność Kościoła, o 
którą walczył przed uwięzieniem, została 
wreszcie zagwarantowana przez 
ówczesne władze państwowe.  

Za: www.franciszkanie.pl  

Posiedzenie Rady Polskiej Prowincji 
Zakonu Pijarów 

W Krzeszowicach k/Krakowa, w 
gościnnym Ośrodku Księży Misjonarzy, w 
dniach od 2 do 4 marca 2010 r. odbyło się 
zebranie Rady Prowincji, czyli - zgodnie z 
prawem Zakonu - spotkanie wszystkich 
przełożonych wspólnot lokalnych. 
Przewodnią myślą odbywającej się Rady 
były słowa: Czas poświęcony na 
wysłuchanie innych nigdy nie jest czasem 
zmarnowanym, a samo wysłuchanie 
drugiego może często zapobiec kryzysom i 
chwilom trudnym, zarówno na poziomie 
indywidualnym, jak i wspólnotowym 
(Instrukcja "Posługa władzy i 
posłuszeństwo", 20 a).  

Pierwszy dzień obrad był dniem formacji 
przełożonego. Poprowadził go o. Mateusz 
Hinc OFM Cap. Zebrani ojcowie ponownie 
mogli przyjrzeć się jakości życia we 
wspólnotach, poznać przyczyny 
zachodzących w nich zjawisk, w tym także 
w zakresie komunikacji i konfliktów. 
Refleksja służyła temu, by lepiej rozumieć - 
siebie i innych, oraz by umieć pomóc.  

W kolejnych dniach obradom 
przewodniczył Prowincjał Polskiej Prowincji 
Zakonu Pijarów o. Józef Tarnawski. 
Przełożeni pracowali nad tzw. Głównymi 
Liniami Działania, jakie Kapituła Generalna 
Zakonu ustaliła na sześciolecie 2009-2015. 
Celem tej pracy było dostosowanie 
ogólnych wskazań do uwarunkowań, w 
jakich pracują zakonnicy Prowincji Polskiej. 
Przeanalizowano zatem te linie działania, 
które obejmują następujące dziedziny: 
Rewitalizacja, konsolidacja i rozwój 
Zakonu; życie braterskie we wspólnocie; 
posłannictwo pijarskie, duszpasterstwo 
powołań i formacja początkowa oraz 
współdzielenie charyzmatu i misji z 
naszymi świeckimi współpracownikami.  

 

W zebraniu Rady uczestniczyli także 
gościnnie: prowincjał Prowincji Węgierskiej 
o. József Urban, który podzielił się 
doświadczeniami realizowania charyzmatu 
św. Józefa Kalasancjusza na Węgrzech 
oraz o. Wacław Nowak, pijar i misjonarz w 
Indiach. Omówiono także inne aktualne 
sprawy, jak m.in. otwarcie nowej szkoły 
pijarskiej w Katowicach, rozbudowę 
Gimnazjum w Krakowie oraz remont 
budynku klasztornego w Hebdowie. Wśród 

uczestników Rady byli przełożeni z 15 
wspólnot, znajdujących się na terenie 
Polski (Bolszewo, Elbląg, Jelenia Góra - 
Cieplice, Kraków - 5 wspólnot, Katowice, 
Łapsze Niżne, Łowicz, Poznań, Rzeszów, 
Sierosławie, Warszawa) oraz z domów na 
Białorusi, w Czechach i Austrii. O. Janusz 
Furtak SP 

Polski dominikanin członkiem 
Komitetu Kongresów 
Eucharystycznych 

 
Polski dominikanin o. Wojciech Giertych 
został mianownany przez Benedykta XVI 
członkiem Papieskiego Komitetu ds. 
Międzynarodowych Kongresów 
Eucharystycznych.  
 

 

 

O. Giertych od 2005 r. jest Teologiem 
Domu Papieskiego. Papieski Komitet ds. 
Międzynarodowych Kongresów 
Eucharystycznych jest odpowiedzialny za 
przygotowanie i realizację 
międzynarodowych kongresów 
eucharystycznych. Obecnie kieruje nim 
abp. Piero Marini – były ceremoniarz Jana 
Pawła II. Kolejny 50. Międzynarodowy 
Kongres Eucharystyczny odbędzie się w 
stolicy Irlandii, Dublinie, w dniach 10-17 
czerwca 2012 r. pod hasłem: „Eucharystia 
- komunia z Chrystusem oraz między 
nami”. 
 
Urodził się 27 września 1951 w Londynie w 
znanej i zasłużonej rodzinie polskich 
emigrantów. Jest synem Jędrzeja 
Giertycha. Przyjechał do Polski w 1970 r. i 
podjął studia historyczne na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Zaangażował się wówczas w działalność 
poznańskiego Duszpasterstwa 
Akademickiego Dominikanów. Promotorem 
jego pracy magisterskiej był wybitny 
znawca XVII wieku oraz dziejów 
najnowszych – prof. Janusz Pajewski. Pod 
koniec studiów, po wielu miesiącach 
oczekiwania, władza ludowa przyznała 
wreszcie Wojciechowi Giertychowi 
obywatelstwo polskie. Dzień po odebraniu 
dowodu osobistego młody magister historii 
wstąpił do nowicjatu Zakonu Dominikanów. 
Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie. 
Doktorat z teologii moralnej uzyskał w 
Rzymie na Papieskim Uniwersytecie św. 
Tomasza. Następnie wrócił do Polski. W 
Krakowie zajął się wychowywaniem 
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kleryków i uczył teologii moralnej. O. 
Giertych należał do Rady Generalnej 
Zakonu Dominikańskiego, był socjuszem 
generała ds. życia intelektualnego. 
 
O. Giertych przyznaje, że największy 
wpływ na niego mieli ludzie tej miary, co 
św. Tomasz z Akwinu i św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus. Zgodnie z 
wielowiekowym zwyczajem i tradycją, 
Teologiem Domu Papieskiego jest zawsze 
dominikanin. Przed o. Wojciechem 
Giertychem tę zaszczytną funkcję pełnił 
szwajcarski dominikanin o. Georges Marie 
Martin Cottier. 

Za: www.dominikanie.pl  
 

Dom zakonny dominikanów w 
Korbelowie ustanowiony 

konwentem 
 
Dom N. M. P. Królowej Aniołów w 
Korbielowie został podniesiony do rangi 
konwentu. Decyzję taką podjęła 
zakończona niedawno kapituła 
prowincjalna dominikanów. Zmiana 
oznacza m.in., że odtąd wspólnota braci w 
Korbielowie sama będzie wybierać 
swojego przeora. Ustanowienie domu w 
Korbielowie konwentem daje także 
tamtejszej wspólnocie prawo 
samodzielnego wyboru delegata na 
kapitułę prowincjalną, która wybiera 
wyższego przełożonego. Do tej pory bracia 
z Korbielowa łączyli się w tzw. okręgi 
wyborcze z innymi placówkami. 
 
Nowym przeorem konwentu w Korbielowie 
został wybrany dotychczasowy przełożony 
domu i proboszcz parafii w Korbielowie o. 
Przemysław Ciesielski OP. W sobotę 27 
lutego złożył on wyznanie wiary na ręce o. 
Mirosława Pilśniaka OP - delegata 
prowincjała Polskiej Prowincji 
Dominikanów. Kadencja przeora trwa trzy 
lata. 
 

 
 
Korbielowska parafia u stóp beskidzkiego 
Pilska została erygowana 7 października 
1993 roku. Na jej obszarze mieszka ok. 
1200 osób. Murowany kościół parafialny 
został poświęcony 15 sierpnia 1936 roku, a 
konsekrowano go 19 sierpnia 2000 roku. 
 
W głównym ołtarzu kościoła został 
umieszczony obraz Najświętszej Marii 
Panny. Pierwsza wzmianka o nim 
pochodzi z 1691 roku. Pierwotnie był on 
wystawiony w dominikańskim kościele w 
Bohordczanach w diecezji lwowskiej 
Cudownie ocalany wizerunek w 1944 roku 

przeniesiono do dominikańskiego klasztoru 
w Jarosławiu. Dopiero stamtąd w 1974 
roku trafił do Korbielowa. Na terenie parafii 
znajduje się także wzniesiona w 1875 roku 
murowana kaplica pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa ( Korbielów-
Kamienna). Oraz dwie kaplice: w 
Korbielowie Górnym, pw. NMP 
Częstochowskiej, murowana, zbudowana 
w 1886 roku; oraz w Korbielowie Dolnym, 
drewniana, powstała w 1866 roku. Przy 
parafii leżącej nieopodal granicy polsko-
słowackiej działa dom rekolekcyjny im. o. 
Jacka Woronieckiego.  

              Za: www.dominikanie.pl   
 

Międzynarodowe sympozjum w 
Bydgoszczy o Założycielu 

Zgromadzenia Ducha Świętego 
 
Życie przepojone poświęceniem się 
służbie Bogu i bliźniemu oraz materialne i 
duchowe owoce działalności Sługi Bożego 
ojca Klaudiusza Poullarta des Places stały 
się drogowskazem wyznaczającym 
kierunek międzynarodowego sympozjum 
poświęconego założycielowi 
Zgromadzenia Ducha Świętego. 
Spotkanie, które do grodu nad Brdą 
sprowadziło gości z Francji i Niemiec, 
trwało trzy dni – od 26 do 28 lutego. (..)  
 
Najmocniejszym akcentem pierwszego 
dnia (piątku, 26 lutego) była Msza św. o 
beatyfikację Sługi Bożego. Koncelebrował 
ją w kościele rektorskim ojciec Christian de 
Mare CSSp – gość specjalny z prowincji 
francuskiej, który dwukrotnie występował 
podczas sobotniej konferencji. Ten wybitny 
znawca tematyki związanej z życiem i 
dziełem założyciela, podkreślił, że 
niewątpliwie ważnym etapem życia 
Klaudiusza Poullarta des Places był czas 
jego nawrócenia. – Wybór drogi życiowej 
nie był wcale taki prosty. Z jednej strony 
rodzice pragnęli, by pełnił zaszczytną 
funkcję w parlamencie bretońskim. Z 
drugiej strony – on sam widział dla siebie 
inną rolę. Takim punktem zwrotnym stały 
się rekolekcje, podczas których podjął 
decyzję o zmianie dotychczasowego stylu 
życia, oddając się bez reszty Chrystusowi 
– powiedział. Ojciec Christian de Mare (…) 
 
Ojciec Grzegorz Kosielski CSSp ze 
Stuttgartu, który był wieloletnim 
przełożonym polskiej prowincji, skupił się 
na ukazaniu jej historii. Zaznaczył, że 
prowincja rodziła się w tym samym czasie, 
co Niepodległa Polska. Jednak szanse na 
jej utworzenie istniały dużo wcześniej – 
wystarczy spojrzeć chociażby na liczbę 
osób polskiego pochodzenia, które 
znajdowały się już w szeregach 
zgromadzenia, ale pracowały w innych 
krajach, takich jak Stany Zjednoczone, 
Francja czy Niemcy. Jednak duchacze 
założyli swoją prowincję w kraju dopiero po 
pierwszej wojnie światowej – w 1921 roku. 
– Dzisiaj jest to jedna z prawdziwie 
europejskich prowincji, która ma przed 
sobą przyszłość i świetnie się rozwija – 
powiedział. Ojciec Kosielski (…) 

Rektor Wyższego Seminarium 
Zgromadzenia Ducha Świętego ojciec 
Marek Walkusz CSSp, podejmując temat 
„Echa założyciela w kontynuacji Sługi 
Bożego ojca Franciszka Marii Pawła 
Libermanna” powiedział, że historia 
zgromadzenia, ze względu na swoje 
bogactwo, skłania do nieustannej refleksji 
nad tożsamością. – Należy podkreślić, że 
Libermann w 1841 roku zapoczątkował 
istnienie Zgromadzenia Najświętszego 
Serca Maryi, które siedem lat później 
zjednoczyło się ze Zgromadzeniem Ducha 
Świętego, założonego w 1703 roku przez 
Poullarta des Places. Tak więc śmiało 
możemy uznać ojca Libermanna za 
drugiego założyciela Zgromadzenia Ducha 
Świętego pod opieką Niepokalanego Serca 
Maryi. (…).  
   
Zwieńczeniem trzydniowego spotkania 
była niedzielna Eucharystia. Podczas Mszy 
św. w kościele rektorskim kleryk Piotr 
Kazuś przyjął z rąk prowincjała – ojca 
Andrzeja Wichowskiego CSSp posługę 
lektoratu. Eucharystię koncelebrował 
między innymi rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji 
Bydgoskiej ks. dr Wojciech Szukalski oraz 
ojciec Christian de Mare CSSp, który 
wygłosił również Słowo Boże.  

Za: www.duchacze.pl  
 
Liceum salezjańskie we Wrocławiu 

w akcji 'Mam Haka na Raka' 
 
Program „Mam Haka na Raka” jest 
ogólnopolskim programem edukacyjnym 
skierowanym do młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Istotą 
„Mam Haka na Raka” jest zaangażowanie 
młodych ludzi w stworzenie kampanii 
społecznej, która będzie promowała 
profilaktykę nowotworową. Głównym 
zadaniem postawionym przed uczniami 
jest propagowanie postaw prozdrowotnych 
skierowanych do ich najbliższego 
otoczenia.  
 

 

 

Dzięki realizowanym akcjom młodzi ludzie 
mogą realnie wpłynąć na nastawienie 
Polaków wobec chorób nowotworowych – 
mogą sprawić, że dorośli przestaną 
uciekać od problemu, a zamiast tego 
zaczną zapobiegać chorobom poprzez 
odpowiednią profilaktykę.  
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Uczniowie liceum salezjańskiego we 
Wrocławiu: Marta, Miriam, Bartek, 
Krzysiek, Paweł i Dawid wraz z panią prof. 
Magdaleną Szewczyk podjęli się zadania 
zaangażowania w ogólnopolski program 
„Mam Haka na Raka”. Najpierw zapoznali 
się z podstawowymi informacjami na temat 
profilaktyki i leczenia nowotworów podczas 
lekcji. Następnie członkowie zespołu 
samodzielnie przygotowali prezentację 

multimedialną oraz ulotki, z którymi udali 
się do pobliskich szkół, aby promować idee 
prozdrowotne. Również zdobytą wiedzę 
przekazali w swojej szkole podczas godzin 
wychowawczych w każdej klasie. W 
niedalekiej przyszłości planują udanie się 
ze swoją prezentacją do grupy 
zawodowych żołnierzy. 
 
Czym jest dla nich ta akcja: „otwarciem się 

na problemy społeczne” - mówi Miriam,  
„dzięki tej akcji nasza wiedza medyczna 
bardzo się wzbogaca, w związku z tym 
będziemy mogli ją wykorzystać zarówno 
teraz jak i w przyszłości” - przekonuje 
Marta, „możemy przypominać rodzicom o 
badaniach profilaktycznych” - twierdzi 
Krzysiek. Magdalena Szewczyk  
nauczyciel biologii.   Za: www.salezjanie.pl  

 

 
   

  Wiadomości zagraniczne  
 

 

Benedykt XVI poświęcił nowe 
korony jasnogórskie 

 
 Nowe korony na Cudowny Obraz Matki 
Bożej Jasnogórskiej będące wotum 
Narodu Polskiego w 100. rocznicy 
rekoronacji ikony pobłogosławił Benedykt 
XVI. Uroczystość odbyła się po ostatniej 
audiencji ogólnej w Watykanie. Do Rzymu 
udała się 6-osobowa delegacja z Jasnej 
Góry na czele z przeorem o. Romanem 
Majewskim OSPPE. Benedykt XVI poprosił 
Polaków, by modlili się w jego intencjach 
na Jasnej Górze.  
 

  
 
„To dzisiejsze wydarzenie było ścisłym 
nawiązaniem do tego, co działo się 100 lat 
temu, kiedy to Papież święty Pius X 
przekazał narodowi dar w postaci koron 
dla cudownego obrazu Matki Bożej na 
Jasnej Górze po kradzieży w 1909 r. 
Wtedy wypowiedział znamienne słowa: 
«Dla ukochanego Narodu dar»” – 
powiedział Radiu Watykańskiemu o. 
Majewski. Przeor Jasnej Góry dodał, że 
teraz, kiedy naród jest wolny, sam, 
dobrowolnie może się na te korony składać 
i złożyć je w duchu wdzięczności, miłości i 
nadziei, jaką pokładamy w Maryi Królowej 
Polski. „Stąd konieczne było to 
błogosławieństwo Papieża, żeby Stolica 
Apostolska właśnie w osobie Benedykta 
XVI była obecna. Tak, jak wcześniej Pius X 
zrobił ten krok dla narodu, teraz ten naród 
prosi Papieża o takie błogosławieństwo dla 
tego votum w 100-lecie koronacji”. 
 
O. Majewski dodał, że Papież spotkał się z 
delegacją z Jasnej Góry na zakończenie 
audiencji. „Kiedy powiedziałem Ojcu 
Świętemu, że przywieźliśmy korony, 
powiedział z uśmiechem: „Matka Boża ma 
tyle koron”. Wtedy nawiązałem do 
wydarzeń sprzed 100 lat. Ojciec Święty 

bardzo się tym zainteresował. Pochylił się 
nad koronami i słuchał opisu. 
Pokazywaliśmy mu szczególnie wyjątkowe 
kamienie w koronie: kamień z księżyca, z 
Marsa, z Merkurego. Te kamienie 
potwierdzone są badaniami różnych 
uniwersytetów na świecie łącznie z NASA. 
Są włączone w całą symbolikę korony 
Matki Bożej. Znajdują się w niej też 
kamienie z Groty Zwiastowania w 
Nazarecie, a korona Pana Jezusa 
przyozdobiona jest maleńkim kamieniem z 
Golgoty w Jerozolimie. Papież 
przyglądając się tym szczegółom 
powiedział: «Rzeczywiście korona ta 
spadła z nieba dla Matki Bożej»” – 
opowiada o. Majewski. Dodaje, że na 
zakończenie spotkania Benedykt XVI 
poprosił, by pamiętać o nim szczególnie w 
modlitwie przed obrazem Czarnej 
Madonny. 
 
O. Roman Majewski wyraził nadzieję, że 
koronacja odbędzie się jeszcze w roku 
100-lecia rekoronacji. „Myślę, że będzie to 
po zakończeniu wielkiej nowenny, jaką 
rozpoczęliśmy w styczniu pod 
przewodnictwem Prymasa Polski abp. 
Henryka Muszyńskiego. Nowenna 
pierwszych sobót, które na Jasnej Górze 
są obchodzone jako Soboty Królowej 
Polski w myśl sługi Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Po tej nowennie pewnie 
będzie czas na koronację, a wypada to we 
wrześniu. Czy będzie to wrzesień, 
zobaczymy, dokładnej daty jeszcze nie 
ustalaliśmy” – powiedział przeor Jasnej 
Góry.    Za: Radio watykańskie 

 
Paulini służą w Australii już prawie 

30 lat 
 

Dokładnie 24 kwietnia 2011 roku, 
przypadnie 30-rocznica osiedlenia się 
paulinów w Australii. Pierwszym paulinem, 
który rozpoczął w 1989 r. posługę na ziemi 
australijskiej był o. Augustyn Łazur. 
Aktualnie jest on już na Jasnej Górze, a 
rozpoczęte przez niego dzieło prowadzą 
młodsi wiekiem, kolejni paulini. 
Prowincjałem paulinów w Australii jest o. 
Albert Wiesław Waśniowski. Prowincja 
Paulinów W Australii liczy 5 placówek (stan 
na 10 lutego 2010 r) (..) Za: 
www.jasnagora.com  
 

Kapucyńscy przełożeni spotkali się 
na Słowenii 

 
Konferencja Europy Środkowo-Wschodniej 
(CECOC) Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów obradowała w Słowenii, w 
miejscowości Sveti Duh (Duch Święty), od 
3 do 5 marca br. Przełożeni zakonu 
kapucynów podjęli tam na nowo kwestią 
sekularyzacji, która była również tematem 
sympozjum, w listopadzie 2009 roku na 
spotkaniu w Madrycie. "Bracia słuchali 
swoich świadectw zauważając, że 
sekularyzacja już dawno dotarła do 
wspólnot zakonnych. (...) Dzielono się 
trudnościami formacyjnymi w prowincjach 
w formacji początkowej i stałej - relacjonuje 
o. Paweł Teperski OFMCap. 
 
W dość mocny sposób wybrzmiewała 
kwestia potrzeby wychowania do wiary 
dojrzałej, które musi znaleźć swoje 
podstawowe miejsce w formacji zakonnej 
na skutek zmieniających się okoliczności i 
mentalności społeczeństwa" - podkreśla o. 
Paweł. Przełożeni wysłuchali świadectw 
braci prezentujących współistnienie i 
współdziałanie z nowymi tendencjami w 
Kościele, zastanawiając się nad 
możliwością wykorzystania ich dla 
odnowienia charyzmatu zakonu 
kapucynów. 
 
Zakon kapucynów liczy na świecie około 
10 500 braci. CECOC jest jedną z 
jednostek terytorialno-organizacyjnych 
(tzw. cetusów) Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów, na jego czele obecnie stoi o. 
Štefan Kožuh ze Słowenii.  
   

 
 
Do cetusu słowiańskiego (CECOC) należą: 
dwie prowincje polskie (Kraków i 
Warszawa), prowincja Słowenii, prowincja 
Czech, prowincja Słowacji, prowincja 
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Chorwacji, wiceprowincja Ukrainy, 
wiceprowincja Białorusi, kustodia Szwecji, 
kustodia Bułgarii, kustodia Rumunii oraz 
delegatura Węgier. Prowincja, 
wiceprowincja, kustodia i delegatura - są to 
podmioty prawno-administracyjne w 
zależności od ilości braci i klasztorów, 
znajdujących się na danym terytorium. 
 
Pełną relację z konferencji w Słowenii 
można przeczytać na www.kapucyni.pl. 
Bracia kapucyni zapraszają tam również 
do obejrzenia galerii zdjęć i posłuchania 
wypowiedzi zakonników  

Za: www.franciszkaniei.pl  
 

Salwatoriański akcent na 
olimpiadzie w Vancouver 

 
Pracuję w olimpijskim mieście Vancouver 
od niespełna dziewięciu miesięcy. Kiedy 
zadzwoniono do mnie z biura Arcybiskupa 

Vancouver z prośbą o podjecie stanowiska 
kapelana w Wiosce Olimpijskiej w Whistler 
byłem nieco zaskoczony. Podjąłem się 
jednak wyzwania i w drugim tygodniu 
igrzysk olimpijskich przybyłem do Whistler. 
Po przejściu przez kontrolę 
przypominającą tę na lotnisku znalazłem 
się w wiosce olimpijskiej w Whistler. 
Relacja ks. Krzysztofa Pastuszka SDS z 
Olimpiady w Vancouver.  

Po kilku minutach marszu pomiędzy 
szpitalem, a stołówką dla sportowców 
znalazłem Centrum Międzyreligijne, gdzie 
podjąłem swoje obowiązki. Polegały one 
na odprawianiu Mszy Świętej dla 
sportowców, ekip narodowych oraz 
wolontariuszy pracujących w wiosce 
olimpijskiej oraz na byciu do dyspozycji dla 
osób potrzebujących rozmowy czy tez 
spowiedzi sakramentalnej.  

Podejmując się tych obowiązków nie 
zapomniałem, ze jestem Polakiem i w dniu 
27 lutego udałem się do Whistler Olympic 
Park, by kibicować naszej Justynie.  I 
wygrała... Były niesamowite emocje. Nigdy 
w życiu nie czułem się bardziej dumny, że 
jestem Polakiem, niż kiedy wieczorem na 
Placu Olimpijskim w Whistler po wręczeniu 
złotego medalu naszej narodowej 
bohaterce odegrano Mazurka 
Dąbrowskiego. Miałem łzy w oczach i 
wcale się tego nie wstydzę. Moja obecność 
na Olimpiadzie w Vancouver potwierdziła 
mi tylko aktualność słów naszego 
Założyciela Ojca Franciszka Jordana, by 
wszędzie i wszelkimi środkami głosić 
światu Jezusa Chrystusa Zbawiciela 
świata. Również w wiosce Olimpijskiej.  

Za: www.sds.pl

 
  Witryna tygodnia 

 
 

Nowa źródłowa publikacja o Świętym Janie Bosko 
  
Salezjański Instytut Historyczny (ISS) i 
wydawnictwo LAS dopiero co wydały 
nową książkę pt. “Kronika o Ks. Bosko. 
Pierwsze wydanie”; jest to XII tom Serii 
“Collana Fonti-Serie seconda, di scritti 
editi e inediti di salesiani”. Pablo Marín 
Sánchez (fot. ANS) Publikacja ta jest 
jednym ze źródeł, którym posłużył się ks. 
Lemoyne przy redagowaniu 45 tomów 
“Dokumentów do napisania historii Ks. 
Jana Bosko, Oratorium św. Franciszka 
Salezego i Zgromadzenia 
Salezjańskiego”, a które potem znalazły 
swój wyraz w różnych tomach “Memorie 
Biografiche”.  
 
Wydanie tych, nie opublikowanych 
dotychczas, tekstów źródłowych miało 
miejsce pod redakcją ks. Pablo Marína 
Sáncheza, członka ISS. Książka zawiera 
tekst krytyczny w języku włoskim, języku 

oryginalnym, pierwszego wydania kroniki 
o Ks. Bosko, którą prowadził jego młody 
sekretarz, Carlo Maria Viglietti, żyjący u 
boku założyciela od 20 maja 1884 i 
później. Wprowadzenie i przypisy są w 
języku hiszpańskim. 
 
Ta “pierwotna kronika” o ks. Bosko 
obejmuje trzy ostatnie lata życia “ojca i 
nauczyciela młodzieży”, tj. okres od 24 
marca 1885 r. do 31 stycznia 1888 r. 
Rozpoczyna się informacjami o ostatniej 
podróży Ks. Bosko do Francji (24 marca - 
6 maja 1885), o pierwszej i jedynej, 
tryumfalnej podróży, trwającej około 
miesiąca, do Barcelony (Hiszpania), o śnie 
na temat “przyszłości Zgromadzenia”, jaki 
miał właśnie w Sarria, w pobliżu 
Barcelony, o ostatniej audiencji u Papieża 
Leona XIII, o poświęceniu świątyni 
Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie, o 

trzęsieniu ziemi w Ligurii, o przybyciu 
salezjanów do Londynu, o wyjeździe 
misjonarzy salezjańskich do Urugwaju i 
Ekwadoru... Kronika kończy się 
diariuszem dokumentującym ostatnią 
chorobę Ks. Bosko i jego śmierć w dniu 31 
stycznia 1888 roku. 
  
Tekst krytyczny kroniki poświęconej Ks. 
Bosko, napisanej przez młodego 
sekretarza, “zafascynowanego świętym”, 
budzi wielkie zainteresowanie zarówno 
Salezjanów, członków Rodziny 
Salezjańskiej, przyjaciół świętego z 
Piemontu, jak i uczonych, ponieważ jest 
on pierwszym dokumentem najbardziej 
bliskim faktom, to znaczy najmniej 
przepracowanym przez tych, którzy potem 
nastali; tak więc “najbardziej pewnym” i 
wiarygodnym. 

              Za: www.salezjanie.pl.

     
  Refleksja tygodnia 

 
 

Idealny kapłan 
 
Comiesięczne refleksje przewodniczącego KWPZM tym razem poświęcone współczesnym interpretacjom roli kapłana we 

wspólnocie parafialnej. 
 

W niektórych amerykańskich diecezjach 
funkcjonuje pojęcie „Parish Opening”. 
Oznacza ono wakat na stanowisku 
proboszcza czy administratora i kuria 
diecezjalna rozsyła do kapłanów 
informacje, przygotowane najczęściej 
przez radę parafialną, by w ramach swego 

rodzaju konkursu wyłonić 
najodpowiedniejszego duszpasterza. Obok 
opisu wspólnoty, jej wielkości, sfer 
działalności, stanu majątkowego można 
także dowiedzieć się, jakie wymagania czy 
oczekiwania ma parafia od swego 
przyszłego duchowego i administracyjnego 

lidera. Nierzadko lista życzeń jest bardzo 
długa i szczegółowa. Pobożny, aktywny, 
troskliwy, współczujący, rozumiejący 
każdego, otwarty na współpracę z każdą 
grupą przykościelną i nie tylko, mający 
nieograniczony czas dla każdego, zawsze 
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dostępny, z wizją na przyszłość, 
znajdujący rozwiązanie każdego problemu. 
 
Wszystko to niby rzeczy oczywiste i 
uprawnione. Problem leży w tym, jak kto 
odbiera i ocenia swojego duszpasterza. 
Życiowa prawda jest taka, że te same 
działania przez jednych przyjmowane są z 
aprobatą czy wręcz entuzjazmem, a przez 
innych jako tragiczne pomyłki prowadzące 
do upadku parafii.  
 
Ze zdumieniem słuchałem kiedyś pretensji 
o to, że prezbiterium kaplicy jest na Boże 
Narodzenie bogato udekorowane kwiatami 
– jaka to rozrzutność! Do tego dochodzą 
faktyczne słabości kapłana-człowieka. 
Polaryzacja ocen i sympatii następuje 
bardzo łatwo i szybko, szczególnie w 
warunkach emigracyjnych. Drobne, drugo- 
i trzeciorzędne sprawy, a czasami 
faktyczne sporadyczne potknięcia potrafią 
urosnąć do „causa belli”, dać powód do 
rozpoczęcia świętej wojny na wszystkich 
możliwych poziomach, z listami do 
ordynariuszy, przełożonych zakonnych, 
przewodniczących konferencji episkopatów 
i watykańskich dykasterii. Tendencja ta 
zdaje się narastać.  
 
Skonfliktowane grupy proszą o spotkanie, 
przedstawiają teczki z zebraną „w sprawie” 
dokumentacją, kontaktują się telefonicznie, 
oczekując natychmiastowej interwencji. 
Przy szczegółowej analizie zarzutów 

okazuje się, że w jednej sprawie 
postąpiłbym tak samo jak atakowany 
kapłan, w drugiej realizuje on po prostu 
wytyczne diecezji, w trzeciej – no tak, sam 
zrobiłbym inaczej, ale szanuję jego 
decyzję, w końcu jest proboszczem. Żadna 
podnoszona kwestia nie jest 
dyskwalifikująca. Podczas spokojnej 
rozmowy z kontestującymi rzeczywistość 
ugrupowaniami okazuje się, że nie 
rozumieją one właściwie misji Kościoła – 
tego, iż pierwszą i podstawową domeną 
działania jest rzeczywistość duchowa, 
prowadzenie człowieka ku Bogu, 
formowanie i stwarzanie przestrzeni 
sprzyjającej rozwojowi religijności 
polegającej na osobowym dialogu ze 
Stwórcą i Zbawicielem. 
 
Nie chciałbym stworzyć wrażenia, iż 
bezwarunkowo i bezkrytycznie stoję po 
stronie tych, którzy z powołania mają być 
przewodnikami duchowymi. Mają być – a 
czasami rzeczywiście nimi nie są. Nie są 
dostępni, nie są uczynni, nie dają dobrego 
świadectwa. Będą za to odpowiadać przed 
Bogiem. Nie wolno obniżać poprzeczki 
wymagań wobec siebie samego i 
wspólnoty. Jednakże życie w atmosferze 
niezasłużonych i niesprawiedliwych ataków 
sprowadzających się do argumentu: 
„ksiądz się nie nadaje, bo nie jest 
doskonały” – może bardzo deprymować, 
obcinać skrzydła, zniechęcać, skłaniać do 

rewizji życiowego wyboru: Po co ja to 
robię? W imię czego? Dla kogo? 
 
Podczas niedawnego częstochowskiego 
spotkania Unii Europejskich Konferencji 
Wyższych Przełożonych Zakonnych (8–14 
lutego br.), którego kluczowym pojęciem 
była nadzieja w życiu zakonnym, bardzo 
podnoszącym na duchu wnioskiem było to, 
iż ostateczna ocena sensu i sposobu 
naszego życia (zakonnego) nie powinna 
zależeć od tego, jak nas widzą i chcą 
widzieć ludzie – w realiach zlaicyzowanego 
Zachodu będzie to często po prostu 
„ściąganie w dół” – bo może tu być dużo 
rozbieżności i nieporozumień. Nie ludzie 
sami wymyślili tę formę życia: 
kapłańskiego czy zakonnego. Stałym i 
determinującym punktem odniesienia 
powinno być to, jakimi chce nas mieć Pan 
Bóg, który nas powołał. Stawianie sobie 
tego pytania i praca nad sobą jako 
odpowiedź na wezwanie Chrystusa: 
„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48) może 
być wartościowym planem przeżycia 
rozpoczętego właśnie Wielkiego Postu, 
szczególnego, bo przypadającego w 
trwającym Roku Kapłańskim. 
 

Wasz współbrat 
ks. Tomasz Sielicki Schr 

Przewodniczący KWPZM 

  

   
  Zapowiedzi wydarzeń 

 
 
  
Sesja naukowa na cześć bł. Jakuba 

Strzemię 

W tym roku mija setna rocznica ogłoszenia 
bł. Jakuba Strzemię współpatronem 
krakowskiej prowincji franciszkanów, obok 
św. Antoniego z Padwy. Z tej okazji 
zakonnicy zapraszają do udziału w sesji 
naukowej poświęconej misjonarzowi Rusi 
Czerwonej sprzed sześciuset lat.  

Sesja zatytułowana „Z mroków czasów, 
czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, Patronie 
naszym i Stróżu" odbędzie się 16 marca 
przy Franciszkańskiej 4 w Krakowie (WSD 
Franciszkanów, aula bł. Jakuba Strzemię). 
Początek o godz. 9.00. Spotkanie 
zwieńczy msza św. koncelebrowana w 
bazylice św. Franciszka o godz. 16.30.  

W programie przewidziane są wystąpienia: 
o dra Adama Mączki, Franciszkanie polscy 
w XIV i XV w. ; o. dra Zdzisława Gogoli, Bł. 
Jakub Strzemię - franciszkanin, misjonarz, 
arcybiskup, błogosławiony; ks. mgra lic. 
Stanisława Burdy, Kult bł. Jakuba Strzemię 
w XX w.; mgra Jerzego Petrusa, Relikwiarz 
bł. Jakuba Strzemię; dra Franciszka 
Solarza, Bł. Jakub Strzemię w zbiorach 

skarbca krakowskich franciszkanów; o. 
prof. dra hab. Wiesława Bara, Możliwość 
kanonizacji bł. Jakuba Strzemię w świetle 
prawa kanonizacyjnego; r. Rafała Marii 
Antoszczuka, Idziemy do nóg twych 
Błogosławiony - echa wielkiego jubileuszu.  

Bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, 
arcybiskup i organizator życia religijnego 
na Rusi, współpatron krakowskiej prowincji 
franciszkanów urodził się ok. roku 1340 w 
Małopolsce. Pochodził z rodu 
szlacheckiego herbu Strzemię.  

Pisał o nim m.in. Jan Długosz w 
„Rocznikach". Do Zakonu Franciszkanów 
wstąpił pociągnięty ideałami św. 
Franciszka z Asyżu. Miał bardzo bliskie 
związki z rodziną Tarnowskich, a zwł. z 
Janem - wojewodą sandomierskim i 
starostą Rusi. Dlatego sakrę biskupią 
przyjął w Tarnowie, w obecnej katedrze. 
Jako zakonnik ewangelizował Ruś Halicką, 
zwaną Czerwoną, a także Wołyń, Podole, 
Wołoszczyznę. Był przełożonym klasztoru 
we Lwowie. Pod koniec XIV w. - na 
wniosek pary królewskiej Jadwigi i Jagiełły 
- papież mianował go arcybiskupem 
halickim, choć mieszkał w klasztorze we 
Lwowie.  

W bulli nominacyjnej pp. Bonifacy IX 
wymienia przymioty i zalety Jakuba: 
gorliwość apostolska, wysokie 
wykształcenie, czystość życia, 
szlachetność obyczajów, przezorność i 
wytrwałość w sądzie i zarządzie sprawami 
duchowymi, jak i świeckimi. Miał wielką 
cześć do Najświętszego Sakramentu i 
NMP oraz świętych franciszkańskich. 
Katechizował dzieci. Otaczał opieką 
chorych i ubogich. Wspierał instytucje 
charytatywne - dobroczynne.  

Bł. Jakub umarł 600 lat temu - 20 
października 1409 r. Pogrzeb odbył się w 
kościele franciszkanów pw. Świętego 
Krzyża we Lwowie i tam został 
pochowany. W XVIII w. ciało przeniesiono 
do katedry. Beatyfikowany 11 września 
1790 r. Od stu lat, od 16 marca 1910 r. jest 
patronem krakowskiej prowincji 
franciszkanów.  

Więcej na specjalnej stronie poświęconej 
Błogosławionemu: www.jakubstrzemie.pl 

Za: www.franciszkanie.pl  
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. KASJUSZ MARIA JAN RAJCZAKOWSKI (1916-2010) OFMConv 

 
Dnia 28 lutego 2010 roku w 
Niepokalanowie w wieku 94 lat zmarł brat 
Kasjusz Maria Jan Rajczakowski, profes 
wieczysty Prowincji Matki Bożej 
Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych, jubilat w 
Zakonie, przeżywszy 71 lat w Zakonie. 

Urodził się 16 marca 1916 r. w Baryszu 
koło Monasterzysk na Ukrainie w obwodzie 
tarnopolskim, rejon buczacki, archidiecezja 
lwowska, z rodziców Józefa i Anny z domu 
Baranowska, otrzymując na Chrzcie 
Świętym imię Jan. Ukończył pięć 
oddziałów siedmioklasowej szkoły 
powszechnej w Buczaczu, po czym 
pomagał rodzicom w pracy na gospodarce. 
 
W wieku 20 lat Jan Rajczakowski pod datą 
3 listopada 1936 roku wystosował do 
Niepokalanowa list z prośbą o przyjęcie go 
do Zakonu, motywując w niej: „Ja, jako 
niegodny sługa Maryi, zwracam się z 
prośbą do waszego zakonu o przyjęcie, bo 
chciałbym na zawsze porzucić świat i choć 
w części Panu Jezusowi wynagrodzić za 
grzeszący świat i za swoje grzechy tym 
bardziej […]. Dlatego proszę jak 
najserdeczniej o przyjęcie, bo cóż pomoże 
człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a 
na duszy swojej szkodę poniósł”. 
 
Furtę klasztorną w Niepokalanowie 
kandydat Jan Rajczakowski przekroczył 
dnia 5 grudnia 1936 roku. Habit 
postulancki i nowe imię brat Kasjusz 

otrzymał dnia 4 kwietnia 1937 roku. 
Zarówno postulat jak i nowicjat odbywał 
pod kierownictwem o. Nikodema 
Szałankiewicza, który w relacji wymaganej 
przed dopuszczeniem do nowicjatu pisał o 
nim: „Brat bardzo dobry, stateczny, cieszy 
się dobrą opinią u braci”. Nowicjat 
rozpoczął w Niepokalanowie dnia 2 lutego 
1938 roku, na  zakończenie którego składa 
swoje pierwsze śluby zakonne dnia 2 
lutego 1939 roku. Dnia 3 lipca 1944 roku 
składa prośbę o dopuszczenie go do 
złożenia profesji uroczystej, motywując w 
podaniu: „Za łaską Bożą zdecydowałem 
się na tak ważny krok życia zakonnego aż 
do śmierci […], kocham swój zakon i 
pragnę w nim wytrwać […]. Dlatego 
zwracam się z pokorną prośbą o 
dopuszczenie mnie do profesji solemnej”. 
Brat Kasjusz w opinii wychowawczej 
zostaje scharakteryzowany przez o. 
Zbysława Niebrzydowskiego jako 
„pracowity i pod każdym względem 
wzorowy” (Pismo z 30 lipca 1944 roku), na 
zawsze wiąże się  z Zakonem poprzez 
profesję solemną, którą złożył w 
Niepokalanowie dnia 7 września 1944 
roku. 
 
W klasztorze niepokalanowskim brat 
Kasjusz przebywał do 1947 roku, skąd 
został przeniesiony do Kwidzyna, gdzie do 
1954 roku pełnił posługę zakrystiana i 
ogrodnika. W październiku 1954 roku 
zastał aresztowany pod zarzutem 
działalności politycznej i osadzony w 
więzieniach, kolejno w Gdańsku oraz w 
Sosnowcu, gdzie przebywał do dnia 22 
lipca 1955 roku. 
 
W kolejnych latach życia zakonnego 
przebywał w następujących klasztorach 
naszej Prowincji: 
- w Koszalinie (1955-1956), pomagając w 
utrzymaniu kościoła; 
- w Radziejowie (1957-1959 oraz1976-
1977), gdzie pełnił obowiązek zakrystiana i 
ogrodnika; 
- w Kołobrzegu (1959-1964) jako 
zakrystian i katecheta w czterech szkołach; 
- w Kaliszu (1964-1966), pomagając w 
utrzymaniu domu; 

- w Warszawie (1966-1967) jako 
zakrystian; 
- w Skarżysku-Kamiennej (1967-1968 oraz 
1977-1980) jako zakrystian i ogrodnik; 
- w Lęborku (1968-1973 oraz 1985-1986) 
również jako zakrystian i ogrodnik; 
- w Łodzi-Łagiewnikach (1973-1976) – 
kucharz i utrzymanie domu; 
- w Miedniewicach (1980-1983), gdzie 
pełnił obowiązek zakrystiana; 
- w Łodzi przy ul. Krasickiego (1983-1985) 
również jako zakrystian. 
 
Od dnia 30 sierpnia 1986 roku brat 
Kasjusz przebywał w Niepokalanowie, 
gdzie w miarę swoich sił spełniał 
obowiązek furtiana. Ostatnie zaś lata 
swego zacnego wieku spędził w szpitaliku 
klasztornym, wypełniając do końca 
osobiste pragnienie służenia Bogu przez 
Niepokalaną. 
 
Ufamy, że brat Kasjusz Maria Jan 
Rajczakowski po trudach swego 
ziemskiego życia „stał się godnym 
otrzymać od Boga obiecaną nagrodę”, jak 
to zaznaczył w deklaracji przed złożeniem 
ślubów wieczystych. Świadomi jednak 
ludzkiej skłonności do grzechu, polecamy 
zmarłego brata Kasjusza dobremu i 
miłosiernemu Bogu, aby go wprowadził do 
krainy życia wiecznego i tam obdarzył 
nieprzemijającym szczęściem oglądania 
swego świętego Oblicza. 

Pogrzeb ś.p. brata Kasjusza Marii Jana 
Rajczakowskiego odbył się dnia 3 marca 
2010 roku o godz. 10.45 w 
Niepokalanowie. Kondukt żałobny z kaplicy 
św. Maksymiliana do bazyliki poprowadził 
o. Stanisław Maria Piętka, gwardian 
Niepokalanowa. Mszy św. przewodniczył 
o. Mirosław Bartos, prowincjał. 
Okolicznościową homilię wygłosił o. 
Leopold Chojnacki z Niepokalanowa. 
Kondukt żałobny na cmentarz klasztorny 
poprowadził i przewodniczył modlitwom 
przy grobie wikariusz klasztoru 
Niepokalanów i proboszcz o. Andrzej 
Kuśnierski. O. Zbigniew Kopeć, sekretarz 
prowincji. 

 

 

 


